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Helyi tantervünk óraszámai 5-8. évfolyam 
 

 

Tantárgyak 

Óraszámok 

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Osztályok 

a b+(c) n a b+(c) n a b+(c) n a b+(c) n 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 4+0,5 4 3 3+0,5 3 3+0,5 3+1 3 
Matematika 4 4+1 4 4 4+0,5 4 3 3+0,5 3 3+0,5 3+1 3 
Történelem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Állampolgári ismeretek          1 1 1 
Hon-és népismeret    + 1 +1        
Etika/hit –és erkölcstan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Természettudomány 2 2 2 2 2 2       
Kémia       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Fizika       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Biológia       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Földrajz       1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Nemzetiségi nyelv és 

irodalom 
  5   5   5   5 

Első élő idegen nyelv 3+1 3 2 3+1 3 2 3+1 3 2 3+1 3 2 
Nemzetiségi népismeret    1   1   1   1 
Ének-zene 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dráma és színház       +1 +1 1    
Technika és tervezés 1 1 1 1 1 1 1 1     
Digitális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Közösségi nevelés 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kötelező alapóraszám 27 27 27 26 26 26 28 28  28 28  
Szabadon tervezhető 

órakeret 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Maximális órakeret 28 28 28 28 28 28 30        30         30        30        30        30 
Nemzetiségi órakeret   31   31           33          33 
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Magyar nyelv és irodalom 
 

5-8. évfolyam 
 

 

Az alapfokú képzés második szakaszában, az 5–8. évfolyamon, a nevelésnek-oktatásnak többszörös 

feladata és célja van:   

 Cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Korosztályuknak 

megfelelően tudják értelmezni múltjukat, jelen környezetüket, önmagukat. A tanulókat 

fel kell készíteni arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói 

legyenek.  

 Elengedhetetlen, hogy ebben a képzési szakaszban a tanulók biztos szövegértésre 

tegyenek szert. Fontos célunk újabb olvasási stratégiák megismertetése és alkalmazása; 

a szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, különböző, a kommunikációs 

helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban történő fogalmazás. 

 Őrizzék meg kíváncsiságukat, nyitottságukat, s váljanak olvasó emberekké. Olyan 

olvasó emberekké, akik a képzési szakasz végére már a művek elsődleges jelentése 

mögé látnak, azaz többféle olvasási és értelmezési stratégiával rendelkeznek, az általuk 

olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze tudják kapcsolni a már 

meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek tartalmával, képesek 

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. 

 Cél a gondolkodásra tanítás – a tanulók kíváncsiságának és alkotókedvének 

megtartásával. 

 A tantárgy tanításának kiemelt célja a tanulók műveltségi szintjének folyamatos 

növelése, melynek révén korosztályuknak, érettségüknek megfelelő ismeretekkel 

rendelkeznek, s ezeket az ismereteket rendszerben látják, értelmezni tudják azokat. 

 Kreativitásuk olyan szintű fejlesztése, hogy az általuk tanult műfajokban, 

szövegtípusokban – a magyar nyelv és helyesírás szabályait tudatosan alkalmazva – 

képesek legyenek rövid szövegeket alkotni. Fejlődjék szókincsük, kifejezőkészségük. 

Az egyéni képességeikhez mérten tagolt, rendezett, áttekinthető írásképpel, egyértelmű 

javításokkal alkossanak megfelelő tartalmú és szerkezetű, hagyományos és digitális 

fogalmazásokat. Fejlődjék digitális kompetenciájuk. 

 Cél, hogy a diákok különböző kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban is 

helyesen, szabatosan ki tudják fejezni önmagukat. Az anyanyelvi ismeretek 

mindenekelőtt a nyelvhasználat tudatosítását és fejlesztését szolgálják, ide értve a 

tudatos szövegértési stratégiák kialakítását és a kommunikációs helyzethez illő 

megnyilatkozást, a toleráns nyelvhasználatot. 

 Ismerjék a tananyag által előírt memoritereket, azokat értőn elő tudják adni. 

 Elérendő cél az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Az irodalmi művek 

sokfélesége biztosítja kíváncsiságuk felkeltését és megtartását, önmaguk megértésének 

lehetőségét.  

 Kiemelt feladat a tanulók segítése a tanulás tanulásában. 
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Az 5–8. évfolyam irodalom helyi tantervét azzal a kettős célkitűzéssel készítettük, hogy a 

klasszikus értékeket benntartsuk az iskolai munkában, ugyanakkor a frissebb, kortárs művekre is 

ráirányítsuk a figyelmet. 

A múlt és a jelen, a tanuló kisvilága és a nagyvilág irodalmi témái mellett szüntelenül 

jelen van tantervünkben és iskolánk irodalomtanítási gyakorlatában a kortárs világ, a jelenkori 

élet, a mindannyiunkat körülvevő társadalom emberi problémái. Ezek révén a tantervünk 

hangsúlyozott üzenetként fogalmazza meg, aminek mind nyilvánvalóbbá kell válnia a tanulók 

számára is: az irodalom nem statikus és a múltból itt maradt létező, hanem élő és organikus 

valóság.  
 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy az anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztésében játszik 

döntő szerepet, ezen kívül jelentősen hozzájárulhat a digitális, a gondolkodási, a személyes és társas 

kapcsolati, a kreativitás és kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság elnevezésű 

kulcskompetenciák fejlesztéséhez. A hatékony, önálló tanulás készségeinek-képességeinek fejlesztése 

szintén kitüntetett szerepet kap a tanítási óráinkon. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 

hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, 

társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja. A tanulók 

irodalmi fogalomtárának folyamatos bővítésekor, figyelembe kell venni a korosztály általános 

kognitív, érzelmi, érdeklődési sajátosságait. 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló 

gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek önálló ítéletalkotásra.  

Helyi tantervünkben fontos szerepet kap a családi életre nevelés, a környezet- és a 

médiatudatos magatartás kialakítása, a manipuláció hatásmechanizmusainak megismerése, a 

manipulációval szembeni védekezés. A testi-lelki egészség, a jó önismeret az egész életre 

meghatározó jelentőségű, ezért ezeken a területeken is fontos szerepe van a magyar nyelv és 

irodalom tantárgynak.  

 
5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyamon az anyanyelvi kultúra oktatásában alapvető cél és feladat az alsóbb 

évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb 

technikák, stratégiák megismerése és alkalmazása.  

Kiemelt cél a tanulók szövegalkotási képességének fejlesztése: tudjanak fogalmazni különböző 

kommunikációs helyzeteknek megfelelő szóhasználatú és jelentésű szövegtípusokban, gyakorolják a 

szövegalkotást. Folyamatosan fejlődjék íráskészségük, helyesírásuk. 

Fontos cél, hogy a tanítási szakasz két éve alatt megalapozó tudást szerezzenek anyanyelvükről, 

törekedjenek arra, hogy anyanyelvüket szóban és írásban színvonalasan, a szövegkörnyezetnek és 

korosztályuknak megfelelően használják. Továbbá fejlődjék ki az igényük a pontos és szabatos 

nyelvhasználatra.  

A tudatos nyelvhasználat alapja az anyanyelv ismerete, a grammatikai ismeretek 

szövegközpontú elsajátítása. Ezek birtokában lehetséges a nyelvhasználattal kapcsolatos gyakorlati 

képességek fejlesztése. A hagyományos grammatikaoktatást szövegbe ágyazottan, a szövegek 

értelmezésében, a szövegalkotásban érdemes elsajátítaniuk. 

Az 5-6. évfolyam nyelvtanoktatása elsősorban a helyesírás tudatosítására, a szövegértésre, a 

hagyományos és digitális kommunikáció-fejlesztésre összpontosít, illetve a nyelvi rendszer 

megismerésének kezdeti szakaszára (hangok, szavak, szóelemek). A nyelvi oktatás középpontjában a 

szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll. 

A nyelvi rendszer megismerése és tudatosítása tovább folytatódik. Kitüntetetett cél a magyar 

nyelv írásban és szóban történő helyes használatára való törekvés, továbbá a szövegértés és 

szövegalkotás gyakoroltatása.  
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Az 5–6. osztály irodalomoktatásának alapvető célja, hogy megőrizze és tovább szélesítse az 

alsó tagozaton megalapozott szépirodalmi érdeklődést és tudást. A tanulók olyan szövegekkel 

találkoznak, amelyek témáiknál fogva hozzájárulnak személyiségük kibontakozásához, fejlődéséhez, 

tudatosítják nemzetükhöz, kisebb közösségükhöz tartozásukat, továbbá, amelyek megőrzik 

kíváncsiságukat, játékosságukat s olvasó, gondolkodó, közösségük iránt elkötelezett emberekké teszik 

őket. Mindezekben a drámajátéknak mint anyagfeldolgozási módnak kitüntetett szerepe van. 

A témakörök tanításának célja a közvetlen személyes otthon fogalmán túl a tágabb 

értelemben vett kultúra mint otthon felfedeztetése. A tanulónak meg kell értenie és élnie a 

nemzeti, illetve a tágabb, saját kultúrkör ünnepeit (pl. egyéni és családi ünnepek, anyák napja, 

regionális ünnepek, karácsony). Fontos ismernie e kulturális hagyománynak alapvető műveit.  

A szövegek ilyen irányú megközelítése segíti a tanulót annak felismerésében is, hogy az 

irodalmi művek nem csupán távoli történetek, hanem ezek a szövegek saját élete kérdéseihez 

is kapcsolódnak. Továbbra is fontos cél, hogy kultúránkat, annak alapvető alkotásait, bennük 

példateremtő hőseit megismerje, olvasó, a szöveg több rétegét megértő diákká váljon. A 

képzési szakasz végén már elvárt néhány szakirodalmi kifejezés (műfaj, szókép, alakzat, 

verselés) biztonságos ismerete. A tanulónak – korosztályának megfelelő szinten – már értenie 

és értelmeznie kell ezeket a műveket. Véleményét írásban és szóban is meg kell tudnia 

fogalmazni. 

Az órákon feldolgozandó szövegek nemzeti kultúránk alapját képező művek, továbbá 

a kortárs gyermekirodalom alkotásai. Tantervünk irodalomtanítási részének ez a szakasza úgy 

tekint erre a fejlesztési periódusra, mint amely már lehetőséget ad az irodalom jelenségének 

mélyebb megértésére. Nemcsak a kultúra hordozójának tekinti az irodalmat, és nemcsak a 

kommunikáció egyik változatának, hanem olyan tevékenységnek, amelyben egy-egy alkotón 

keresztül voltaképpen az emberiség a megszólaló, s a műalkotásban nem tesz mást ez a cselekvő 

alany, mint hogy önmaga számára fogalmazza meg legfőbb dilemmáit és az azokra adható 

lehetséges válaszokat. Ennek megfelelően a János vitéz és a Toldi, a mesék és a mondák, az első 

közösen megismert terjedelmesebb regények kapcsán ez a tantervi rész a nagy emberi 

kérdésfeltevésekkel való ismerkedés helyének is tekinti az irodalomórát.  

Ennek előfeltétele a tanterv, az iskola és a mi, vagyis a nevelők részéről, hogy vegyük 

figyelembe a tanuló életkorából fakadó absztrakciós szintjét, és korlátozzuk önmagunkat és 

kérdésfelvetéseinket ennek megfelelően. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy 

legyen partner azoknak a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez 

elengedhetetlenek.  
A képzésnek ebben a szakaszában az irodalomtudomány fogalmai csupán olyan mértékben 

játszanak szerepet, amennyire azok a szövegek megértéséhez, feldolgozásához szükségesek.  

 

Magyar nyelv 5. évfolyam 
Éves óraszám az a, b, n osztályokban: 68 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Témakörök  Óraszám 

A kommunikáció alapjai 3 

Helyesírás, nyelhelyesség – játékosan 11 

Állandósult szókapcsolatok 5 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, 

szóösszetételek 

23 

Hangalak és jelentés 8 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 10 

Könyv-és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 2 

Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés 6 

ÖSSZESEN 68 
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Témakör A kommunikáció alapjai 

Óraszám 

3 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként (a 

tanuló): 

Hallásértése fejlődik  

Kialakul a kommunikációs helyzetnek megfelelő helyes beszédlégzés, 

hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás 

Törekvés a különböző beszédhelyzetekben a jól formált, a kommunikációs 

célt közvetítő beszéd alkottatására. 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciái 

fejlődnek 

A kiejtés, a szöveg és a nem nyelvi jelek közötti összhang kialakulásának 

fejlesztése.  

A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) tudatosításán 

keresztül a nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, ezen keresztül az 

elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.  

A kommunikációs folyamat alapvető tényezőinek tudatosítása.  

Kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása.  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az országunk jelképeinek 

eredete 

 

Történelmi jelképeink 

értelmezése 

 

A kommunikációs 

illemszabályok 

tudatosítása (üdvözlési 

szokások, SMS, chat) 

 

Páros és csoportos 

szituációs gyakorlatok 

 

A kifejező 

kommunikáció, a 

megfelelő szókincs 

alkalmaztatása 

személyes 

beszámolóban, 

történetmeséléskor 

 

Dramatikus játék 

 

Beszédgyakorlatok 

 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs 

készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek 

megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi 

beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek 

megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség 

fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs 

helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének 

fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, 

csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek 

felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat 

illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

Dráma és tánc: 

kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció. 

 

Természetismeret:az 

ember megismerése, 

érzékszervek.  

 

Etika:önismeret, a 

személyes kapcsolatok, a 

beszélgetés jelentősége. 

 

Idegen nyelv:udvariassági 

formulák, egyszerű 

üzenetek megfogalmazása 

a tanult idegen nyelven 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, 

kód, csatorna, beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső 

megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, tempó, hangerő, szünet, csend; 

megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 
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Témakör Helyesírás, nyelvhelyesség -játékosan 

Óraszám 

11 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként (a 

tanuló): 

Képes a tanult főbb helyesírási szabályok felismerésére, alkalmazására a 

szövegalkotásban, az írásbeli munkákban.  

Kezdetben tanári segítséggel használja a helyesírási kézikönyveket, az órák 

előre haladtával megpróbálkozik az önálló használattal. 

A magyar helyesírási alapelveinek ismeretében tudatosul benne az írott 

anyanyelvi norma 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Megelevenedett ABC 

(rajzok) 

 

Beszédtechnika 

 

Nyelvtörők 

 

Helyesírási szótárak és 

helyesírási tanácsadó 

portálak használata 

 

Táblázat készítése a 

helyesírási alapelvekről 

 Az alapvető helyesírási szabályok 

megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése 

írott szövegekben, és tudatos alkalmazása a 

szövegalkotásban 

 

 

Vizuális kultúra: 

képírások megismerése, 

rajzok készítése (pl.: 

hieroglifa) 

 

Dráma és tánc: 

beszédtechnikai 

gyakorlatok 

 

Digitális kultúra: online 

helyesírási tanácsadók 

megismerése, használata 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi 

normáknak megfelelő mondatalkotás, határozóragok megfelelő használata 

Témakör Állandósult szókapcsolatok 

Óraszám 

5 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Értelmezi a közmondások, szólások jelentését, megismeri eredeti 

funkciójukat.  

Képes használni egyes kommunikációs helyzetekben (szóban és írásban is) a 

megismert állandósult szókapcsolatokat. 

Szókincse és nemzeti identitása fejlődik. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A magyar szólások, 

szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. 

Nagy Gábor: Mi fán 

terem?, Kiss Gábor 

(Szerk.): Magyar 

szókincstár 

használatának 

megismerése 

 

 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi 

szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, 

közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák 

jelentésszerkezetének megfigyelése a 

beszélt és írott szövegekben – játékos 

gyakorlatokkal 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szókincse, 

néhány állandósult 

szókapcsolata.  

 

Digitális kultúra: A 

digitális kommunikáció 

állandósult 

szókapcsolatai és azok 

stilisztikai, jelentésbeli 

kifejezőereje 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, 

köznyelvi metaforák 
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Témakör 
A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, 

szavak, szóösszetételek 

Óraszám 

23 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként (a 

tanuló): 

A magyar nyelv szerkezetének megfigyelésével, a hangok, a szóelemek 

részletesebb vizsgálatával fejlődik a figyelme és rájön alapvető logikai 

összefüggésekre. 

Tudatosítja a magyar nyelv sajátosságait. (pl. hangrend és illeszkedés, 

agglutináló nyelvtípus.)  

Megismeri a kiejtés és az írás összefüggésének szabályszerűségeit. 

Képes a magánhangzók és mássalhangzók megkülönböztetésére, az ABC 

magabiztos használatára és a betűrendbe sorolásra. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A hangképzés biológiája 

– digitális anyagok 

 

Beszédtechnika 

 

Nyelvhelyességi kérdések 

megvitatása 

 

A szótő és a toldalékok 

helyes használatának 

gyakoroltatása 

 

Nyelvi játékok: 

szóalkotási módok, 

szófajok felismeréséhez 

Betűrendbe sorolás 

gyakorlása játékos 

feladatokkal 

 

Táblázatkészítés 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok 

funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, 

csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, 

rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai 

szerepének megfigyelése a 

kommunikációban 

 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, 

számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás 

különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv 

hangállománya, 

hangtani, szótani 

szerkezete.  

 

Természetismeret: az 

ember hangképző 

szervei.  

 

Digitális kultúra: 

digitális anyagok 

használata a hangképzés 

modellezéséhez 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási 

szabályszerűségek, szó, szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

Témakör Hangalak és jelentés 

Óraszám 

8 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Képes a főbb szóelemek megkülönböztetésére és gyakorlati használatára. 

Felfedezi, milyen gazdag a magyar nyelv szinonimákban, a szójelentések 

rétegzettségét.  

Bővül a szókincse. Megtapasztalja, hogy ugyanazt a tartalmat többféle 

szerkezettel, más-más szavakkal is ki lehet fejezni.  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Képes feladatok 

 

Táblázatkészítés 

 

 A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a 

jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos 

alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

Idegen nyelvek: 

hangutánzó szavak 

vizsgálata 
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Interaktív feladatsorok 

megoldása 

 

Páros és csoportos 

gyakorlatok 

 

Hallgatásos feladatok 

 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a 

hangutánzó és a hangulatfestő szavak jelentése, 

felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak 

sokféleségében 

Digitális kultúra: online 

nyelvi játékok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, 

hangulatfestő szavak, jelentésmező 

Témakör Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Óraszám 

10 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Képes a szövegfeldolgozás általános sémáját alkalmazni változó szövegeken. 

Felismeri a szöveghez tartozó kép és szöveg közötti összefüggéseket. 

Képes tájékozódni és információt keresni (betűrend, tartalomjegyzék 

használatával) a különféle dokumentumtípusokban, korosztályának szóló 

kézikönyvekben. 

Megfogalmazza saját szavaival az olvasott szöveg tartalmát, mondanivalóját. 

Összefüggő mondatokban fogalmazza meg saját véleményét az adott szöveghez 

kapcsolódó kérdésre. 

Tanári segítséggel vázlatot, felelettervet készít és képes hagyományos levél, e-

mail írására és a megfelelő címzések elkészítésére. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az írásbeli 

magnyilatkozások műfaji  

jellegzetességeinek 

megismerése 

 

Kreatív írás 

 

Címzések gyakorlása 

(levél, e-mail) 

 

Eltérő szövegtípusok 

(prózai, tudományos, 

mindennapi) közös 

értelmezése, a hozzájuk 

kapcsolódó feladattípusok 

gyakorlása 

 Szöveghű, értő szövegolvasás 

gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú 

szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási 

készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak 

használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, 

szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, 

jellemzés, könyvismertetés, 

hagyományos levél, elektronikus levél: 

e-mail) jellemzőinek felismerése, 

alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak 

megfelelő alapvető szövegszerkesztési 

szabályok ismerete 

Matematika; 

természetismeret: 

szövegértés, a feladatok 

szövegének értelmezése. 

 

Digitális kultúra: 

tájékozódás, 

információkeresés. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret; vizuális 

kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek 

feltárása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, 

elektronikus levél, plakát, meghívó, könyvismertető 
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Témakör Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra 

helyszínei 

Óraszám 

2 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Tanári segítséggel eligazodik a könyvtári katalógusban és az internetes 

keresőprogramokat használja. 

Önálló gyűjtőmunkát végez egy adott témában. 

Megérti a betűrend ismeretének fontosságát. 

Elsajátítja a könyvtár vagy múzeum látogatásához kapcsolódó illemszabályokat, 

törekedik azok betartására. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

könyvtárak, múzeumok, 

kiállítások felkeresése, 

megtekintése 

 

önálló gyűjtőmunka 

végzése egy megadott 

témában 

plakát készítése páros 

vagy csoportos munkában 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való 

ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló 

gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető 

technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése 

vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és 

könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt 

előkészítő osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának 

áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió 

megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

Digitális kultúra: 

internetes könyvtári 

keresőprogramok 

megismerése, használata 

 

Vizuális kultúra: plakát 

készítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, 

folyóirat, rovat, célcsoport, könyvismertetés 
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Témakör 

Ismétlés, összefoglalás, rendszerezés, ellenőrzés Óraszám 

6 óra 

 

Felkészülés az év eleji, félévi és év végi 

dolgozatokra. 

A dolgozatok megírása. 
 

A tanulás várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket.  

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb, hallott történeteknek a 

megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat.  

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, 

leírás, levél, SMS, e-mail) szöveget alkotni.  

Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, írásra. Az írott és 

elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) megértése, 

a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb 

szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló 

feladatvégzésre az információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 

alkalmazásával (kézikönyvek és korosztálynak szóló ismeretterjesztő források).  

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját 

módszerét fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát 

találni, és azt alkalmazni.  

Magabiztosan használja a magyar ABC-t, különbséget tud tenni a magán- és 

mássalhangzók között, képes a betűrendbe sorolásra. 

Ismeri a helyesírási alapelveket. 

A szavak hangalakja és jelentése között felismeri a kapcsolatot. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív 

szókincsében is alkalmazni. 
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Magyar irodalom 5. évfolyam 

 
Éves óraszám az a, b, n osztályokban: 68 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

 
Témakörök  Óraszám 

Család, otthon, nemzet 20 

Petőfi Sándor: János vitéz 20 

Szülőföld, táj 8 

Prózai nagyepika- ifjúsági regény 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

15 

Szabó Magda: Tündér Lala (meseregény) 5 

ÖSSZESEN 68 

 

 

Témakör Család, otthon, nemzet 

Óraszám 

20 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  
Megismer műveket a magyar népmesék, műmesék, hazai nemzetiségek és 

más népek meséi köréből. 

Tudatosítja  a mese  különféle műfaji változatainak, illetve egy- egy 

mű variánsainak létezését, a népmese és a műmese fogalmát. Tudatosítja 

a valóság és mese (fikció) különbségét; egy-egy feldolgozás verses és

 prózai formáját. 

Alkalmazni tudja a műfajjal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat. 

Képes cselekményismertetésre, a hős bemutatására. 

Megtanul és előad műrészletet. 

Képes az elbeszélés, jellemzés közlésformáinak gyakorlására. 

Megismer valamely népi hagyományt lakóhelye vonatkozásában. 

Gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést. 

Képes véleménye szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasott 

szövegek szereplőinek tetteiről, érzelmeiről, gondolatairól, a 

megjelenített helyzetekről, folyamatos fejlesztési célként. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Ábra rajzolása a mesei 

elemekről 
 

Mesék különböző 

szempontok szerinti 

csoportosítása 
 

Mesék és mítoszok filmes 

adaptációjának 

megtekintése 
 

Csoportos 

történetfeldolgozás 

A családi és baráti kapcsolatok 

sokféleségének megismerése 

irodalmi szövegek által 

Különböző korokban keletkezett, 

különböző műfajú szövegek 

tematikus rokonságának, 

probléma felvetéseinek 

tanulmányozása 

A korábban megismert 

műfajokhoz (pl. mese, monda) 

kapcsolódó elemzési 

szempontok alkalmazása 

hasonló témájú szövegekben 

Személyes vélemény 

megfogalmazása a 

szövegekben felvetett 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

 valós és a fiktív elemek kapcsolata a 

megismert történetekben 



13  

problémákról, azok személyes 

élethelyzethez kapcsolása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, 

rege, mítosz, valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez 

kapcsolódó fogalmak: hagyomány, nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, 

hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

Témakör Petőfi Sándor: János vitéz 

Óraszám 

20 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  
Megismeri az epikai műnem jellegét (tér, idő, cselekmény, szereplő, 

elbeszélő). 

Elemzi és minősíti ezeket a viszonyokat, szempontokat a költemény részletes 

feldolgozása során. 

Jellemzi a mű szereplőit. Megismeri a kapcsolódó elméleti fogalmakat (pl. 

népiesség, verses epika; elbeszélő költemény). 

Megkezdi az ismerkedést a poétikai eszközökkel, a szóképek, alakzatok 

felismerése és megnevezése ettől kezdve folyamatos feladat. 

Felismeri a versritmust. 

Képes önálló szövegalkotási feladatok megoldására (különféle közlésformák; 

nézőpontváltás stb.) Képes az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak 

gyakorlására. 

Néhány, különféle típusú, a mindennapokban megjelenő írott és elektronikus 

szöveg elkészítése. Képes saját véleményének megfogalmazására, érvelő 

szövegek készítésére. Alkalmas memoriterek előadására (szövegrészletek a 

műből). 

Megismer valamely kulturális, népi hagyományt lakóhelye vonatkozásában. 

Képes az elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak gyakorlására. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Cselekmény 

feldolgozása páros és 

csoportmunkában. 

 

A mű mesei 

elemeinek 

összegyűjtése 

 
Kukorica Jancsi 

útja, tettei, 

választásai 

(értelmezés, 

jellemzés). 

 

A megjelenítés eszközei 

(az egységenkénti 

feldolgozás során 

néhány poétikai eszköz 

megismerése: képek, pl. 

hasonlat, 

megszemélyesítés, 

metafora; alakzatok, pl. 

ellentét, párhuzam, 

A mű szövegének közös órai 

feldolgozása 

A mű cselekményének megismerése, 

fő fordulópontjainak értelmezése 

A költői szöveg részletének és más 

médiumbeli megjelenítésének 

(rajzfilm, színmű, illusztráció, 

stb.) összehasonlítása 

A szöveg néhány részletében a 

poétikai eszközök felismerése, 

szerepük értelmezése: verselés, 

szóképek, alakzatok 

Alapvető verstani és műfaji fogalmak 

megismerése, alkalmazása a mű 

bemutatásakor 

 

 

Etika: társas kapcsolatok, segítő 

kapcsolatok, felnőtté válás, 

beavatás. 

 
Ének-zene: ritmusérzék fejlesztése, 

ritmizálás. 

 

Vizuális kultúra; mozgóképkultúra és 

médiaismeret: illusztrációk, a János 

vitéz rajzfilmen, hangoskönyvben 

 

Dráma és tánc: jelenetek előadása a 

műből 
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felsorolás, megszólítás, 

felkiáltás, kérdés). 

 

Mesetérkép készítés 

Képes „olvasónapló” 

készítése 

 

A mű filmes 

adaptációjának 

megtekintése, közös 

értelmezése 

 

Ritmizálási 

gyakorlatok. 

 

Jelenetek előadása a 

műből 
Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező 

tizenkettes, páros rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

Témakör Szülőföld, táj 

Óraszám 

9 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

Tudatosítja, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban. 

Megismeri, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. 

Megfigyeli a jellegzetes magyar tájak, városok megjelenítésének formáit. 

Megismeri egy-egy jelentős alkotónak a szülőföldjéhez, a magyar tájhoz való 

viszonyulását (ez is fejleszti, alakítja a kötődés igényét, pl. nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés). 

Azonosítja a művekben megjelenített témát, motívumot, gondolatot, érzelmet, 

hangulatot.  

A tanuló megismer valamely kulturális, irodalmi, népi hagyományt lakóhelye 

vagy iskolája vonatkozásában (pl. felkeresnek egy irodalmi  emlékhelyet, 

emléktáblát, szobrot). 

Ismerkedik jelenének hagyományaival (pl. nemzetiségi irodalom, folklór, 

múzeum, színház), az ide kötődő/kapcsolódó szerző legalább egy irodalmi 

művével.  

Gyűjtőmunkája eredményeképpen  (internet használatával) az anyagból 

valamely prezentációt készít. 

Képes szövegalkotási feladatok megoldására szóban vagy írásban 

Képes szövegrészlet megtanulására, esetleg jelenet, dialógus előadására, 

dramatikus játékra. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Petőfi Sándor: Az 

alföld (és más műve, 

pl. Úti levelek) közös 

feldolgozása, a mű 

dramatizálása  

 

 Nagy László: 

Balatonparton c. 

művének feldolgozása 

csoportmunkában 

 

A tájhoz, környezethez fűződő 

érzéseket, gondolatokat kifejező 

szövegek megértése, 

összehasonlítása 

A táj- és környezetfestés 

eszközeiként szolgáló nyelvi 

formák megfigyelése lírai és 

prózai szövegekben 

A nyelv változó természetének 

megfigyelése különböző példák 

alapján 

Természetismeret: az olvasott művek 

topológiája. 

 

Hon és népismeret: hazai táj; az én 

városom, falum. 

Digitális kultúra: tájékozódás, 

információgyűjtés tájakról, 

városokról. 

 

Hon és népismeret: hazai táj, 
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Weöres Sándor: 

Tájkép feldolgozása 

plakátkészítéssel 

 

A kerületben található 

irodalmi emlékhely 

felkeresése 

A különböző korszakokban született 

szövegek nyelvi eltéréseinek 

összevetése  

Az irodalmi szövegek 

keletkezéséhez, megértéséhez, 

tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

A szövegek összevetése a 

keletkezésükhöz, megértésükhöz, 

tartalmukhoz kapcsolódó valós 

helyszínek különböző korokból 

származó képi ábrázolásaival 

Irodalmi atlasz vagy térkép 

használata 

A szövegek vizuális értését erősítő 

ábrák, illusztrációk készítése 

különböző technikákkal 

 Kisebb projektmunkák, a 

szövegekhez kapcsolódó közös 

kutatási feladatok elvégzése 

helytörténet, helyi hagyományok; 

az én városom, falum; hazai 

nemzetiségek kultúrája és 

hagyományai. 

 

Vizuális kultúra: folklór, 

képzőművészet, tárgykultúra, 

építészet a településen, a 

régióban. 

 

etika: jó és rossz, bűn és erény, a 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: elbeszélő szöveg 

egy- egy jelenetének dramatizált 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

Témakör 
Prózai nagyepika- ifjúsági regény 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Óraszám 

15 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

A regény segítségével megfigyeli az emberi kapcsolatok sokféleségét, a téma 

irodalmi megjelenésének változatosságát korszaktól, műfajtól és 

formától függetlenül. Felismer emberi alaphelyzeteket és irodalmi témákat, 

formákat. 

Részt vesz az olvasmány közös feldolgozásában (tér- és időviszonyok, 

cselekmény, szereplők, elbeszélői nézőpont, szerkezet stb.). 

Gyakorolja a jegyzetelést, vázlatkészítést. 

Képes véleménye szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasott szövegek 

szereplőinek tetteiről, érzelmeiről, gondolatairól, a megjelenített emberi 

helyzetekről, folyamatos fejlesztési célként. 

Csoportmunkában dolgozza fel a regény cselekményét.  

Felfedezi, hogy a regény cselekménye a lakóhelyétől nem messze játszódik és 

felkeresi a regénybeli helyszíneket. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Projekt a regény 

cselekményéhez 

kapcsolódóan 

(előkészítő óra, a 

regény helyszíneinek 

felkeresése, ott 

csoportos 

feladatmegoldás, 

ellenőrző, értékelő 

óra) 

 
A mű fontos témáinak 

megbeszélése (pl. 

Otthoni olvasás és közös órai 

szövegfeldolgozás: nagyobb 

szövegegység áttekintő 

megértése és egyes 

szövegrészletek részletes 

megfigyelése 

A cselekményben megjelenő 

élethelyzetek, erkölcsi 

konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

A cselekmény főbb 

fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli 

Digitális kultúra: tájékozódás, 

információgyűjtés tájakról, 

városokról. 

 

Hon és népismeret: hazai táj, 

helytörténet, helyi hagyományok; 

az én városom, falum; hazai 

nemzetiségek kultúrája és 

hagyományai. 

 

Vizuális kultúra: folklór, 

képzőművészet, tárgykultúra, 
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barátság, közösség, 

önfeláldozás, gyerekek-

felnőttek, hűség- árulás) 

megbeszélése 

 

A regény filmes 

adaptációjának közös 

megtekintése  

 

Ha lehetőség van rá, a 

színházi előadás 

megtekintése 

viszonyok azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet 

vizuális megjelenítése analóg 

vagy digitális médiumban 

 

 

építészet a településen, a 

régióban. 

 

etika: jó és rossz, bűn és erény, a 

lelkiismeret. 

 

Dráma és tánc: elbeszélő szöveg 

egy- egy jelenetének dramatizált 

megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

Témakör Szabó Magda: Tündér Lala 

(meseregény) 

Óraszám 

5 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

A meseregény segítségével megfigyeli az emberi kapcsolatok 

sokféleségét, a téma irodalmi megjelenésének változatosságát 

korszaktól, műfajtól és formától függetlenül. 

 Ismerje fel a harmonikus családi élet megtartó erejét, becsülje meg az 

értékes emberi kapcsolatokat. 

Igyekezzen előhívni olvasói tapasztalatokat, élményeket (szereplőinek 

tettei, érzelmei, gondolatai, a megjelenített emberi helyzetek szóbeli és 

írásbeli közlésekben). 

Felismeri a valóság és mese közötti különbséget. 

Empatikus képessége fejlődik azzal, hogy beleképzeli magát egy-egy 

szereplő helyzetébe. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Családi, baráti 

kapcsolatok 

sokféleségének 

vizsgálata 

 

A cselekmény 

páros vagy 

csoportos 

munkában 

történő 

feldolgozása 

 

Rajz készítése a 

regény egy-egy 

cselekményéhez 

kapcsolódóan 

 

A mű filmes 

vagy színházi 

adaptációnak 

megtekintése 

Otthoni olvasás és közös órai 

szövegfeldolgozás: nagyobb 

szövegegység áttekintő megértése, 

és egyes szövegrészletek részletes 

megfigyelése 

A cselekményben megjelenő 

élethelyzetek, erkölcsi 

konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

A cselekmény főbb 

fordulópontjainak felismerése 

Egyes szereplők jellemzése 

Főbb helyszínek, térbeli viszonyok 

azonosítása 

A cselekmény és térszerkezet 

vizuális megjelenítése analóg 

vagy digitális médiumban 
 

Etika: család, barátság 

 

Vizuális kultúra: a mű feldolgozása 

rajzos formában 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, 

tetőpont, megoldás, végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

A tanulás várt 

eredményei az 5. 

évfolyam végén 

 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően 

megfogalmazni, adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. 

Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteinek, rövidebb hallott történeteknek a 

megértésére, összefoglalására, továbbadására. 

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési 

módokat.  

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe 

vagy részlete említésével három, a szülőföld témaköréhez kapcsolódó művet.  

Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. Meg tudja fogalmazni, 

mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus 

szöveget a prózától. Meg tudja nevezni, melyik műnem mond el történetet, 

melyik jelenít meg konfliktust párbeszédes formában, és melyik fejez ki érzést, 

élményt. 

El tudja különíteni az egyszerűbb versekben és prózai szövegekben a nagyobb 

szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb mű cselekményét 

(János vitéz, A Pál utcai fiúk), meg tudja különböztetni, melyik közülük a 

regény és melyik az elbeszélő költemény. 

Értelmesen és pontosan, tisztán, tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni 

szövegeket. 

Ismert és könnyen érthető történetben párosítani tudja annak egyes szakaszait a 

konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa jól ismert 

történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Néhány példa 

közül tudja kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. 

Képes egyszerűbb meghatározást adnia következő fogalmakról: epika, epizód, 

megszemélyesítés, dal, rím, ritmus, mítosz, konfliktus. 

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi 

értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 
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Első élő idegen nyelv 
 

Német 5. évfolyam 
 

102 óra 

(heti 3 óra) 

 

Az 5. évfolyamra az alsó tagozaton kialakult pozitív hozzáállással és a további 

nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló. Az 5. évfolyamon a nyelvtanítás elsődleges célja 

ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, 

melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a 

hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az 

előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is 

fontos az oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet kialakítása, amelyben a tanuló 

változatos munkaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos 

és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is 

szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a 

szóbeli nyelvi helyzeteken és nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott 

szövegek is megjelennek. A  készségek fejlesztése integráltan történik; ám a beszédkészség és 

a hallott szövegértés készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás és 

kommunikáció, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a 

tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. 

Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 

történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5.évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és 

tartalmakkal találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit tovább bővíti. A 

témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén 

fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és 

kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és 

aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat 

dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő 

aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek 

között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az 

osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán 

kívül szerzett ismereteire tudatosan kell építeni. Az országismereti témakörök bővülése és 

elmélyülése tovább erősíti a tanuló nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő 

kulturális háttérrel rendelkező emberekkel, illetve kultúrájukkal szemben. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

30 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 4 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 14 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 5 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 12 

Aktuelle Themen 7 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 13 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 11 

Összes óraszám: 102 
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Témakör Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 

Óraszám 

30 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt lineárisan összefűzve; 

Rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az 

ajánlott tématartományokban; 

Értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

Kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi eszközökkel 

fenntartja és lezárja; 

Az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és 

válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

Üzeneteket ír; 

Megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

Kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

Kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

Ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően 

fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 

Projektmunka egyénileg (prezentáció):  

- családfa készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása 

- a lakóhely és környezetének bemutatása 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, 

Verwandte 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: die unmittelbare Umgebung, das 

Zuhause, die Schule 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, 

Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

- Digitális kultúra: 

filmek 

megtekintése 

célnyelven, online 

feladatok 

megoldása 

- Vizuális kultúra: 

családfa rajzolása 

- Ének-zene: a 

Projektmunka csoportban: 

- ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, 

kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

- Csoportos internetes kutató munka: ’Családok 
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a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

- Plakát készítése: Mit teszünk környezetünk 

védelme érdekében? 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Feste 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Einrichtung 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 

- A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: die Natur, Wetter 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, Tierschutz, 

Haustiere halten 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Naturphänomene, Erhaltung der 

Natur, Nachhaltigkeit 

- Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű 

információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi 

nyelvi funkciók használata 

 

témakörhöz 

kapcsolódó dalok, 

zenehallgatás 

- Etika: családi élet, 

ifjúság 

- Magyar nyelv és 

irodalom: 

dramatizált 

párbeszédek 

eljátszása, 

prezentáció 

készítése 

Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag 

napirendje, szabadidő. 

Internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

Csoportos játékok  

- ‘Házi kedvencek a csoportunkban’  

- ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín 

stb.) 

Internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, 

Schauspieler) 

Szerepjátékok: 

- Interjú kedvenc 

hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről 

és családjáról 

- Ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és 

feleletek 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatokmegszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 
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Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

Óraszám 

4 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 

Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, tanórán 

kívül is. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Páros feladat az útbaigazítás gyakorlására - A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen und im Dienstleistungssektor 

- A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, 

Restaurants, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten 

im In- und Ausland, Stadt und Land 

- A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, 

Prospekte 

- A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

- Természettudomány: 

településtípusok, 

alaprajz 

- Történelem: az én 

falum/az én városom 

történelme 

- Technika és tervezés: 

szókártyák készítése 

- Digitális kultúra: 

filmek megtekintése 

célnyelven, online 

feladatok megoldása 

Prospektus, reklám készítése - csoportverseny - 

(étterem, mozi, színház, látványosság) - melyik a 

leghatásosabb reklám? 
Projektmunka csoportban :  

- Lakóhelyem bemutatása 

- ’Mit tudsz róla?’ egyszerű válasszal lehet 

továbblépni 

- ’Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen 

a továbblépéshez!’ (Bécsben, Berlinben, 

Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

Kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország 

bemutatása  
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Kvízjáték a célnyelvi országokról szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

- A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus 

im In- und Ausland 

- A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű 

információk értelmezése. 

- Etika: társas 

érintkezés szabályai, 

hagyományok 

- Magyar nyelv és 

irodalom: dramatizált 

párbeszédek 

eljátszása 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 
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- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

Óraszám 

14 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

Megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi óravezetést és 

utasításokat, kérdéseket; 

Felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó témákban; 

Képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

Változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
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Értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek 

és a feladatmegoldás során; 

Alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

Egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy leírást ad 

valamilyen témáról; 

Nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a 

begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

A tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen vesz részt, a 

begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

Javasolt tevékenységek 

 
Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

iskolai szokások, napirend, órarend 

iskolai szabályok  

tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai 

időbeosztás összehasonlítása, tanórán kívüli 

tevékenységek összehasonlítása 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Angestellte in der Schule 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

Technika és tervezés: 

szókártyák készítése 

Digitális kultúra: filmek 

megtekintése célnyelven, 

online feladatok megoldása 

Vizuális kultúra: önálló 
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Csoportos játékok 

kedvenc tantárgyak  

ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

Csoportos feladat:  

szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja 

az összes kártyáját felhasználni? 

mit csinál az ideális nyelvtanuló?  

Iskolai versenyek: 

verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi 

követelményekből 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Lernen, Schulfächer, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs 

ismerete célnyelven: Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó 

szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek 

során 

rajzok készítése 

Digitális kultúra: digitális 

tudásbázisok  

Etika: társas érintkezés 

szabályai, hagyományok 

Magyar nyelv és irodalom: 

dramatizált párbeszédek 

eljátszása 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

köszönet kifejezése 

köszönetre történő reakció megfogalmazása  

megszólítás kifejezése 

bemutatkozás megfogalmazása  

Információkérés, információadás  

hogylét iránti érdeklődés  
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hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

jókívánságok kifejezése  

főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése írott, 

személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

véleménykérés és arra reagálás  

tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

tudás, illetve nem tudás kifejezése 

nem értés megfogalmazása  

visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

alapvető érzések kifejezése  

betűzés kérésének kifejezése  

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

kívánság kifejezése 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

kérdőmondatok, kérdőszavak 

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, 

az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 
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Témakör Fächerübergreifende Themen und Situationen 

Óraszám 

6 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformákban; 

Ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő, más 

tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Internetes kutató- és projektmunka: településem 

történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

 

- Alapvető szavak, szókapcsolatok 

használata célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és érdeklődésének 

megfelelő tartalmakból 

 

- Digitális kultúra: filmek 

megtekintése célnyelven, 

online feladatok megoldása, 

digitális tudásbázis elsajátítása 

- Vizuális kultúra: önálló rajzok 

készítése 

- Ének-zene: a témakörhöz 

kapcsolódó dalok, 

zenehallgatás 

 

Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy 

vizuális eszközökkel) 

 

Egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített 

idegennyelv tudásom és hogyan? 

Kulcsfogalmak / fogalmak - köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  
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- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 
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Témakör Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám 

5 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

Értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

Követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  

Alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

Digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

Megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 

Nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

Nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, 

tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvtanulási 

stratégiák feltérképezése kérdőívvel. 

- A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, 

Sprachen 

- Az anyanyelv és a célnyelv közötti 

legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási 

különbségek felismerése 

- A német nyelv betű és jelkészletének 

alkalmazása 

- A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő 

kiejtés használata 

- Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott 

tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

- Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiák használata. 

- Technika és tervezés: 

szókártyák, társasjáték 

készítése 

- Digitális kultúra: filmek 

megtekintése célnyelven, 

online feladatok megoldása 

- Vizuális kultúra: önálló rajzok 

készítése 

- Magyar nyelv és irodalom: 

rövid szöveg összefoglalása, 

dramatizált párbeszédek 

előadása 
 

Közös popzenehallgatás. 

Filmnézés a célnyelven. 

A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása. 

Keresztrejtvény készítése és megoldása. 

Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása 

(illusztráció, előadás) 

Játékos diktálási feladatok 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése írott, 

személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 
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Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám 

12 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

Megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Németország megismerése hagyományos és digitális 

kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az 

alábbi témakörök mentén: 

− a német iskolák jellemzői, napirend 

− tipikus német ház, lakás 

− mindennapi szokások 

− családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

− ünnepek a családban 

− viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

− állattartási szokások, kedvenc állatok 

− német nyaralási szokások 

− német időjárás 

− Németország tájegységei, országrészei 

− német étkezési szokások, tipikus ételek 

- Főbb célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete, összehasonlítása 

alapvető hazai szokásainkkal 

- Célnyelvi országok főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

- Hazánk főbb országismereti jellemzőinek 

ismerete célnyelven 

- A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó 

alapvető tanult nyelvi elemek 

alkalmazása 

 

- Történelem: történelmi 

ismeretek 

- Természettudomány: 

tájegységek, térképismeret 

- Digitális kultúra: filmek 

megtekintése célnyelven, 

online feladatok megoldása 

- Vizuális kultúra: népi 

motívumok 

- Ének-zene: népdalok, népi 

hangszerek 

- Etika: vallások, társas 

érintkezés szabályai 
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− híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

 
- Testnevelés: tánclépések 

 

Projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk 

és Németország összehasonlítása –hasonlóságok, 

különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 
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- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

 

Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Aktuelle Themen 

Óraszám 

7 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

Találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális 

eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése), 

képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 

 

- Életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi hétköznapi 

eseményekre vonatkozó alapvető 

szókincs megértése és használata 

célnyelven a megismert témák alapján 

 

- Történelem: aktuális 

felfedezések, találmányok 

- Digitális kultúra: filmek, 

hírműsor megtekintése 

célnyelven, online feladatok 

megoldása 

- Vizuális kultúra: önálló rajz 

készítése 

Egy izgalmas sportesemény megtekintése a német 

nyelvű híradóban  

- Szógyűjtés az esemény témájával 

kapcsolatban 
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- Lenémított film tanulói kommentárral. - Etika: társas érintkezés 

szabályai 

- Magyar nyelv és irodalom: 

dramatizált párbeszédek 

előadása, nyelvi 

kifejezőeszközök, nonverbális 

elemek a nyelvben 
 

Szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben 

aktuálisan szereplő híres emberrel 

Csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, 

vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése írott, 

személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 

- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 
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- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Unterhaltung und spielerisches Lernen 

Óraszám 

13 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül is, 

szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

A nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

Felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, 

ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, barkochba, 

kártyajátékok 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató tartalmak 

- Technika és tervezés: 

plakátkészítés 
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Projektmunka, prezentáció:  

- kedvenc 

dalom/együttesem/filmem/könyvem/színésze

m/játékom/animációs filmszereplő bemutatása 

 

megismerése 

- Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő 

német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára  

- Célnyelvi társasjátékok készítése és 

használata 

- Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben, drámajátékok Feste 

und Feiertage témakörben 

 

- Digitális kultúra: filmek, 

megtekintése célnyelven, 

online feladatok megoldása 

- Vizuális kultúra: önálló rajz 

készítése 

- Ének-zene: zenehallgatás 

- Etika: társas érintkezés az 

online-világban 

- Magyar nyelv és irodalom: 

epikai/lírai mű bemutatása 

 

 

Közösen választott dal, képregény, film, könyv órai 

feldolgozása 

 

Csoportchat: közös online csoport létrehozása 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 
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- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények 

 

 

 

 

 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 

Témakör Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

Óraszám 

11 

b 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

Találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is; 

Néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

Találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 
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Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Csoportchat: közös online csoport létrehozása, 

rendszeres használata  

 

- Egyszerű releváns információ 

megosztása az ismert nyelvi eszközökkel 

német nyelven 

- A tanult témákhoz kapcsolódó német 

nyelvű egyszerű információ megszerzése 

 

- Technika és tervezés: 

plakátkészítés 

- Vizuális kultúra: önálló rajz 

készítése 

- Digitális kultúra: digitális 

tudásbázisok, keresőfelületek 

- Magyar nyelv és irodalom: 

prezentáció 

. 

Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka 

saját, választott témából  

 

Poszter készítése  

 

Prezentáció 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

- köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése 

- köszönet kifejezése 

- köszönetre történő reakció megfogalmazása  

- megszólítás kifejezése 

- bemutatkozás megfogalmazása  

- Információkérés, információadás  

- hogylét iránti érdeklődés  

- hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése  

- bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése  

- bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása  

- jókívánságok kifejezése  

- főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok megszólítás és elköszönés kifejezése 

írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

- véleménykérés és arra reagálás  

- tetszés, illetve nem tetszés kifejezése  

- dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése 

- igenlő vagy nemleges válasz kifejezése 

- tudás, illetve nem tudás kifejezése 

- nem értés megfogalmazása  

- visszakérdezés kifejezése nem értés esetén 
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- alapvető érzések kifejezése  

- betűzés kérésének kifejezése  

- utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése  

- kívánság kifejezése 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens 

- birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben 

- mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan 

mennyiség térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók 

- kérdőmondatok, kérdőszavak 

- időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?, időpontok - Wann? 

- szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak 

Tanulási eredmények 

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi 

óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, 

szövegeket. 

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Felkészülés után elmond rövid szövegeket. 

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket 

alkot. 
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Fogalomkörök A1 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechs

el, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

. 

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum

 (cs

ak: haben, sein) 

Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder. 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatároz

ás 

 hier, dort, links, 

rechts oben, unten, 

hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Mennyiségi viszonyok    

 számok  eins, zwei 

 határozott  eine Portion Pommes 
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mennyiség 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel,

 wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Minőségi viszonyok    

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetar

tó eszközök 

kötőszó

k 

névmás

ok 

 und/oder/aber/de

nn das 

ich, mich, 

mein dieser 

man 

 

 
 

 

 



44  

ÉLŐ IDEGEN NYELV 

Angol 5 – 8. évfolyamok 

 
Az angol nyelv tantárgy Helyi tanterve az Élő idegen nyelv kerettanterveinek alapján 

íródott, és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti 

követelményeknek megvalósítását részletezi a különböző nevelési és oktatási szakaszokra 

vonatkozóan.  

 

Célok és feladatok 

 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs 

céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen 

nyelven ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a 

tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és 

állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen 

nyelven is ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a 

nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás 

folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól 

változatlanul az idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt 

tanórán kívüli feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való 

biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 

nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, 

hogy a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 

tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen 

nyelvi ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A 

nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv 

felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó 

tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az 

önálló tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, 

amelyek fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók 

a digitális tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon 

elvégzendő tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön 

és csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott 

szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az 

ismert nyelvi eszközök segítségével.  
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz: 

 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 

elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más 

tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák 

kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 

A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az 

egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat 

aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven 

árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, 

társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. 

Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 

véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, 

további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a 

gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra 

épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő 

gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő 

kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 

csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 

melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 

növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 
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A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más 

népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát 

az anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret 

ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 

foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 

tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő 

leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, 

hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben 

személyisége fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és 

eszközök átadása szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár 

képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között 

átívelő szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen 

nyelven megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen 

kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben 

szóbeli nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az 

írásbeli kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek 

ebben az időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz 

végére a tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas 

tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően 

kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása 

érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, 

melyekre a tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a 

tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen 

nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a 

nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai 

és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni 

különbségek esetén is.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló 

nyitottabbá, érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. 

Az idegen nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló 
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részesévé válhat az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, 

összehasonlíthatja saját kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben 

segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen 

nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is 

tartalmazniuk kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos 

feladatok, valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési 

formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, 

önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb 

nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, 

szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki 

képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára 

tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban 

szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak 

megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett 

tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a 

tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva 

kell, hogy megjelenjenek. 

 

 

Kimeneti szintek 

 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére az A1, a 8. évfolyam 

végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja 

az alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási 

területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, 

mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, 

főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 

ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás 

fontosságát.  

 

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 
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 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

5-6. évfolyam 

 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további 

nyelvtanulásra motiváltan érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges 

célja ezek fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a 

módszerek, melyek a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát 

fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében 

lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - 

vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú tanulási környezet, 

amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési körének 

megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg. 

  Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe 

illeszkedve ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli 

nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A 

Nat-ban megnevezett készségek továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a 

beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás, 

valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló 

érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a 

tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon keresztül 

történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal 

találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök 

egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik 

a tanuló nyelvi cselekvőképessége: egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre 

összetettebb kommunikációs célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: 

aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, 

másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a 

nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul 

meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is 

valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán kívül szerzett 

ismeretekre tudatosan építsünk.  
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Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló 

érdeklődését és nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező 

emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló 

egyre motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. 

Miután megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási 

stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

 

 

7 – 8. évfolyam 

 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén 

a tanuló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra 

megfogalmazott nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, 

hogy történjen, és lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási 

pontokat is. A 7-8. évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, 

valamint a nyelvtani ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló 

az ismert nyelvi eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát 

alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult 

nyelvi elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, 

valamint közvetíteni is tud az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés 

további fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a 

nyelvtani ismeretek közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy 

hangsúlyt kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák 

egyre bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, 

valamint a nyelvi eszközök jelentését és szabályszerűségeiket. A szélesebb körű 

nyelvtanulási, illetve nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a 

nyelvtanulót az önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy mindezeket más 

tanulási területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. Ebben a nevelési-

oktatási szakaszban a nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a 

szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is 

biztosítani kell a jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási 

környezetet, amelyben lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés 

alkalmazására is. Motivációját erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő 

feladatok, a pozitív tanári visszajelzések és megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest 

jelentősen bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a 

nyelvtanulót körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A 

feldolgozásra kerülő témák gyakran összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és 
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lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban 

ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és 

mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes 

nyelvi tudására, a világról megszerzett ismereteire, valamint a más tantárgyakból megszerzett 

ismeretekre. Ezek elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak angol nyelvű 

hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol nyelven 

közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel 

foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe 

kell venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni 

különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció 

a továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók 

tudják, hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti 

majd őket ezek elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő 

nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli 

feladatokkal érhető el.  

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7-8. évfolyamon megjelenő új 

tudástartalmakhoz (pl. természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is 

lehetősége nyílik az ismeretszerzés, tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási 

pontok kialakítására az újonnan megjelenő tantárgyakkal. 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A 

cél az, hogy segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban 

megszerzett nyelvtudását művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi 

helyzeteken kívüli, életszerű szituációk eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és 

országismereti témakörökben), valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített 

projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre 

is bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább 

önállóan is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

 

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a 

KER szerinti A2 nyelvi szintet. 
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5. évfolyam 
 

Éves óraszám a ’b’ osztályban: 102 óra 

Heti óraszám: 3 óra 

Éves óraszám az ’a’ osztályban: 136 óra 

Heti óraszám: 4 óra 

Éves óraszám az ’n’ osztályban: 68 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve 
Óraszám 

a b n 

Personal topics and topics concerning immediate environment and nature 40 32 19 

Public matters 6 4 3 

Topics concerning classroom activities 20 15 9 

Cross-curricular topics and activities 8 6 4 

English and language learning 8 6 4 

Intercultural topics 17 13 9 

Current topics 9 7 5 

Entertainment and playful learning 16 11 9 

Gaining and sharing knowledge 12 8 6 

Összes óraszám: 136 102 68 

 

 

Angol nyelvi funkciók: 
 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

 köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

 információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? 

I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s 

your favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I 

haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

 jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

 véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 



52  

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion about …? I think …) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

 betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák: 

 
 létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who is 

he? What’s that?) 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

 birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

 mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

 időbeli viszonyok: időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

It’s quarter to eight.) 

 modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.) 

 szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any 

(There are some pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase., There isn’t any juice in my glass.), határozatlan névmások 

(somebody, anybody, nobody, everybody) 
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Témakör Personal topics and topics concerning immediate 

environment and nature 

Óraszám 

a b n 

40 32 19 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

  a személyes és környezeti tématartományban megért egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a személyes és környezeti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire 

ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt 

nyelvi eszközökkel; 

- a személyes és környezeti tématartományban nyelvi szintjének és 

életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek 

felhasználásával. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

– projektmunka 

egyénileg:  

o családfa készítése 

képekkel és annak 

szóbeli bemutatása 

− scrapbook/poszter 

készítése:  

o aktuális téma 

− csoportos internetes 

kutató munka: 

’Families around the 

world’ képek 

gyűjtése, azok 

bemutatása, 

összehasonlítása az 

órán 

− internetes kutatás: 

meddig élnek a 

különböző állatok? 

− Szerepjátékok: 

o Ismerkedés egy új 

osztálytárssal – 

kérdések és feleletek 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás 

részei, bútorok, háztartási eszközök 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

 A témakörre jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

hobbik 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: a természet, a 

város és a vidék  

 A témakörre jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó 

egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő 

mindennapi nyelvi funkciók használata. 
 

Történelem: család és 

lakóhely. 

Etika: társas 

kapcsolatok, szokások. 

Technika és tervezés: 

időbeosztás, napirend. 

Természettudomány: 

lakóhelyi környezet; 

Állatok 

Matematika: tájékozódás 

a térben, halmazok. 

Digitális kultúra: 

digitális eszközök 
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Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, 

a cselekményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az ajánlott 

tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett 

kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget; 

– ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert 

nyelvi eszközök segítségével. 
 

Témakör Public matters 

Óraszám 

a b n 

6 4 3 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

  a közéleti tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

 a közéleti tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi 

elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi 

eszközökkel; 

 a közéleti tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő 

interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− poszter: térképkészítés 

a környékről, 

üzletekről, 

látványosságokról, 

majd ezt felhasználva 

páros feladat az 

útbaigazítás 

gyakorlására 

− projektmunka 

csoportban (társasjáték 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és 

a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. 

clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, national and 

international attractions/sights, city 

life/country life 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó 

Történelem: falvak és 

városok, közlekedés. 

Matematika: irányok, 

térbeli alakzatok.  

Technika és tervezés: 

közlekedés, vásárlás, 

poszter tervezése 

Vizuális kultúra: 

poszter  tervezése 

Digitális kultúra: 
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készítése és játszása):  

o ’What do you know 

about…?’ (The 

moon, The Pacific 

Ocean, Crocodiles, 

Tokio, Jazz music 

stb.) - egyszerű 

válasszal lehet 

továbblépni.  

− quiz játék a célnyelvi 

országokról és 

hazánkról 

− színi előadás: egy 

ismert mese közös 

elolvasása és 

dramatizálása  

szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

giving directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and 

international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű 

információk értelmezése. 

digitális eszközök 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel 

elektronikus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

Témakör Topics concerning classroom activities 

Óraszám 

a b n 

20 15 9 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

  a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, 

abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári 

segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, 

abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári 

segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- projektmunka: - 

egyéni vagy 

csoportos 

o iskolai szokások, 

napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés 

Magyarországon és a 

célnyelvi 

országokban  

o tantárgyak 

összehasonlítása a 

két országban, 

iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: tantestület (school 

staff) 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: school 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, 

events, extracurricular opportunities for 

language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre 

vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Etika: társas 

kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

Természettudomány: az 

ember megismerése és 

egészsége: testrészek. 

Testnevelés: mozgásos 

játékok, sportversenyek, 

szabályok. 

Digitális kultúra 
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tanórán kívüli 

tevékenységek 

összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, 

ki miben érzi jónak / 

kevésbé jónak magát  

- kutatómunka: 

szótanulási stratégiák 

– a különböző 

módszerek 

bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból 

mondatalkotás – 

melyik csoport tudja 

az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az 

ideális nyelvtanuló 

idegen nyelven?  

- Iskolai versenyek: 

o ’Use of English’ – 

Tanulmányi verseny 

korosztályi célnyelvi 

követelményekből  

learning, social events, hagyomány őrzés 

(keeping traditions) 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: tudás 

(knowledge), nyelvtanulási célok (language 

learning targets) 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő 

tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok 

elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és 

hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során.  

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott 

tématartományokhoz tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg 

önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, 

szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget 

a változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő 

eseményekből álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak, vagy fordulatok ismétlését 

vagy betűzését kéri. 
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Témakör Cross-curricular topics and activities 

Óraszám 

a b n 

8 6 4 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre 

jellemző, életkorának és érdeklődésének megfelelő, más 

tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− internetes kutató- és 

projektmunka:  

o településem történetének, 

földrajzának, élővilágának 

bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása 

(pl. kérdésekkel, vizuális 

eszközökkel)  

− egyéni projektmunka:  

o Melyik tantárgyban 

segített idegennyelv 

tudásom és hogyan? 

 

- Alapvető szavak, szókapcsolatok használata 

célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Digitális kultúra: 

internetes kutatómunka 

Természettudomány: 

Magyarország; élővilág 

Történelem 

Ének-zene: dalhallgatás 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformákban. 

Témakör English and language learning 

Óraszám 

a b n 

8 6 4 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult 

nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, 

fenntartásához és befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek 

szintjén. 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban 

együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− tanulásmódszertan 

tudatosan:  

o memóriafogas  

 A témakörre jellemző fogalmakra 

vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

nyelvi készségek (language skills, 

Magyar nyelv és 

irodalom: helyesírás 

betűzés, hangtan, 

összefoglaló írása 
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o tanulókártyák 

− közös popzenehallgatás – 

pl. ’gapfill’ munkalappal   

− filmnézés a célnyelven 

− csoportos projekt:  

o betűzés játékosan (betűzd 

a szót, a többiek írják le) 

− keresztrejtvény készítése 

– a megoldás a padtárs 

feladata 

− játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

language learning, languages) 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti 

legalapvetőbb kiejtési/helyesírási 

különbségek felismerése 

 Az angol nyelv betű- és jelkészletének 

alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz 

közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott 

tartalmak felismerése, akár a tanórán 

kívül is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási stratégiák 

használata  

 

Digitális kultúra: 

kedvenc videó, filmnézés 

célnyelven 

Ének –zene: 

popzenehallgatás 

Technika és tervezés: 

keresztrejtvény készítése 

Tanulási eredmények 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott 

tartalmakat a tanórán kívül is. 

 

Témakör Intercultural topics 

Óraszám 

a b n 

17 13 9 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− az Egyesült Királyság 

megismerése 

hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai 

kiselőadások formájában, 

az alábbi témakörökből: 

o az angol iskolák 

jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o állattartási szokások, 

kedvenc állatok 

o angol nyaralási szokások 

o angol időjárás 

o az Egyesült Királyság 

tájegységei, országrészei 

o angol étkezési szokások, 

tipikus ételek 

− olvasott szövegértés 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, 

jellemzők ismerete, összehasonlítása 

alapvető hazai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti 

jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek 

ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó 

alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

Technika és tervezés: 

tipikus házak, tipikus 

ételek  

Digitális kultúra 

internetes kutatómunka  

Természettudomány: 

Egyesült Királyság, 

Magyarország, az USA 

időjárás 

Etika: szokások ünnepek 

a családban, étkezési 

szokások. 
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fejlesztése: az Amerikai 

Egyesült Államok – 

jellemző adatok, alapvető 

tudnivalók  

− projektmunka csoportban 

(plakát készítése):  

o hazánk és az Egyesült 

Királyság összehasonlítása 

számokban, ill. képekkel 

illusztrálva –hasonlóságok, 

különbségek bemutatása- 

(kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal. 

 

Témakör Current topics 

Óraszám 

a b n 

9 7 5 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  
  találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− projektmunka:  

o képaláírások 

megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

o szógyűjtés az esemény 

témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói 

kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a 

hírekben aktuálisan 

szereplő híres emberrel 

 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírekkel, 

eseményekkel. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

újságcikkek, interjú 

készítése 

szalagcímek 

Digitális kultúra: 

online hírek híres 

emberek 

 

Tanulási eredmények 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő 

aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban. 
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Témakör Entertainment and playful learning 

Óraszám 

a b n 

16 11 9 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− nyelvi és egyéb hagyományos 

játékok: Scrabble,  Activity, 

Ország-város, ’Találd ki, ki 

vagyok’, Barkochba, 

kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális 

tananyaghoz 

− egy kisfilm/rajzfilm 

megtekintése  

− közösen választott dal, 

képregény, film, órai 

feldolgozása 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő 

célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő 

angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és 

használata 

 Részvétel játékos nyelvi 

tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

Etika: 

társas kapcsolatok: 

barátság, szeretet, 

tisztelet, segítő kapcsolat. 

Digitális kultúra: 

nyelvi játékok 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

olvasási verseny, 

Etika: 

kulturális szokások 

Ének zene.dalszövegek 

hallgatása 

Vizuális kultúra: 

társasjáték készítése 

 

Tanulási eredmények 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket 

elektronikus, digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy 

ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja 

szórakozásra és ismeretszerzésre. 

 

Témakör Gaining and sharing knowledge 

Óraszám 

a b n 

12 8 6 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

  találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− projektmunka, 

kiselőadás, internetes 

kutatómunka: saját, 

választott témából  

− IKT eszközökkel 

elkészített és segített 

prezentáció 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az 

ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, 

egyszerű információ megszerzése. 

 

Etika: társas 

kapcsolatok: barátság, 

szeretet, tisztelet, segítő 

kapcsolat. 

Digitális kultúra: 

internetes kutatómunka 

Tanulási eredmények 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformákban; 
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Német nemzetiségi nyelv és irodalom 
 

5. évfolyam 
 

170 óra 

(heti  5 óra) 

 

 A tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott 

szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése, újabb olvasási stratégiák 

megismerése és alkalmazása; a szövegalkotás folyamatának megfigyelése, gyakorlása, 

különböző, a kommunikációs helyzetnek megfelelő szóhasználatú és jelentésű 

szövegtípusokban történő fogalmazás; az elsajátított írástechnika, helyesírás gyakorlása, 

továbbfejlesztése. 

A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és az irodalmi kultúra 

fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak előkészítése, gyakoroltatása. 

A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez 

szükséges kulcskompetenciák, készségek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása: a 

tanulók hallott és írott szövegalkotási és szövegértési kompetenciáinak fejlesztése a kognitív 

folyamatok, az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével; a nyelvről 

szerzett tapasztalati (élményalapú) és tárgyi ismeretek mélyítése, bővítése. 

A tanuló a hallott szövegről képes rövid szóbeli összefoglalást adni. Megszólalásaiban 

tanórán és azon kívül is alkalmazkodik a hallgatósághoz és a beszédhelyzethez. Olvasás 

közben képes érzékelni a szövegek műfaji különbségeit, majd képes néhány mondatos 

vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazására az olvasottakról. Meg tud írni rövidebb 

szövegeket és megfogalmazza személyes olvasmányélményeit.  

Szövegértés szempontjából szükséges a globális, információkereső, értelmező olvasás 

képessége, továbbá tartalommondás, a címadás. Az irodalomismeret terén ebben a tanulási 

szakaszban a tanuló megfigyeli a költői nyelv néhány sajátosságát, egyes műfajokat és 

szerkezeti elemeket. Cél, hogy a tanulók nyelvi szintjének megfelelő német és német 

nemzetiségi irodalmi alkotásokból keresztmetszetet adjon, felhívja a kortárs és ifjúsági 

irodalomra is a figyelmet, valamint értéket közvetítsen. A német és magyarországi német 

népköltészeti alkotásokkal indul a felső tagozatos irodalom: ezek visszautalnak az alsó 

tagozatra, amelyek egyben középpontba állítják az irodalom örök kulcselemét, a fantáziát, 

hiszen ez minden emberi alkotásban jelen van. A tananyag a továbbiakban egyre inkább 

közelít a reális világhoz, miközben a fantázia továbbra sem tűnik el az irodalommal való 

ismerkedésből. A német nyelv és irodalom tantárgy fontos célja még, hogy a tanulók olyan 

önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben is képesek önálló 

ítéletalkotásra. 

Az európai minimumszint: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb 

mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi 

szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat, meg tud 

válaszolni és fel tud tenni személyes jellegű kérdéseket (pl.: hogy hol lakik) ismerős 

emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész.  

Beszédértés  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, 

közvetlen környezetére vonatkoznak. 

Beszédkészség Képes egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól 

artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és 
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helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit, élményeit képes egyszerű fordulatokkal leírni. 

Olvasásértés  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban, képes rövidebb összefüggő szövegeket elolvasni és megérteni. 

Írás  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni, kb.30 szavas e-mailt 

írni. 
 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szóbeli és írásbeli szövegértés  24 

Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 41 

A tanulási képesség fejlesztése 10 

Anyanyelvi kultúra 64 

Ismeretek a nyelvről 20 

Irodalmi kultúra 11 

Összes óraszám: 170 
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Témakör Szóbeli és írásbeli szövegértés  

 24 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Ezen a szinten a tanuló megérti a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat.  

Megérti a tanár egyszerű utasításait, az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére 

vonatkoznak. Képes megoldani a hallott és olvasott szöveg utáni feladatokat.  Megértési problémák esetén segítséget tud kérni. 

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, katalógusokban, digitális szövegekben. Felébred érdeklődése 

népcsoportjának kultúrája iránt. Gyakorlata van egyszerű, ismert nyelvi elemekből álló szöveg néma olvasással történő 

megértésében. Képes egy adott szövegből egyszerű információkat kiemelni.  

A tanuló képes adott témát kérdések alapján feldolgozni és kapcsolatba hozni saját köznapi tapasztalatokkal, ismert nyelvtani 

szerkezetű és szókincsű szöveget (adott esetben ismétlést követően) az arra vonatkozó feladatok segítségével egészében megérteni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

-A szövegre vonatkozó igaz és hamis állításokat 

megkülönböztetni és a szöveg alapján alátámasztani; 

-A szöveget tartalmi és formai jegyei alapján összefüggő 

egységekre bontani. 

-Lineáris szöveg cselekményéhez kapcsolódó egyéni 

véleményt irányított kérdések segítségével megfogalmazni. 

-Egyes információk (adott szövegben, szövegek, illetve a 

szöveg és az azt kísérő szemléltetőanyagok) között tartalmi 

kapcsolatot találni és azt indokolni. 

-Irányított feladatok segítségével egyszerűsített 

ismeretterjesztő szöveget értelmezni.  

 

 
-Biztonságosan eligazodni a hétköznapi 

kommunikációs helyzetekben, a közlést egyszerű, 

érthető mondatokban megérteni. 

-Ismert irodalmi és közismereti szövegeket 

folyamatosan, kifejezően olvasni, megérteni, röviden 

összefoglalni. 

-A kommunikáció különböző formáit használni: 

kérdésfeltevés, válaszadás, véleménynyilvánítás. 

- szöveg vagy egy bekezdés lényegi 

információtartalmát megnevezni. 

 

-Párbeszédes kommunikációs helyzetekben 

egyetértést, bizonytalanságot, elutasítást megfelelő 

nyelvi elemekkel megérteni. 

-Rövid német és magyar nyelvű tartalmak lényegi 

elemeit a másik nyelven megnevezni. 

 Német népismeret: Unser Bildschirm 

gyerekműsorainak megtekintése, 

autentikus szövegek, német nyelvű 

digitális szövegek feldolgozása .  

 Digitális kultúra: német nyelvű 

portálok gyermekek számára 

összeállított online feladatai, hírei. 

 Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértési, olvasási stratégiák 

gyakorlása. 

 Ének-zene: német nyelvű dalok 

hallgatása, szövegeihez kapcsolódó 

digitális feladatok megoldása, podcast-

ek hallgatása, hozzákapcsolódó 

feladatok megoldása. 

 -Auditív figyelem fejlesztése. 

-Hallásértés fejlesztése megfelelő hanganyaggal, 

dramatikus játékkal, szövegmondással, interaktív 

olvasásértéssel. A tanult kiejtésbeli sajátosságok alapján 

észlelt akcentus ellenére megfelelő a beszéd hangzása 

(hangsúly, hanglejtés, beszédtempó). 

-Globális és szelektív  hallott szöveg értési technikák 
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gyakorlása. 

 

- Ismert nyelvtani szerkezetű és szókincsű szöveget 

(adott esetben ismétlést követően) az arra vonatkozó 

feladatok segítségével egészében megérteni;  

valóságos vagy képzelt tartalmú szövegeket 

kiegészíteni;  a szöveg jellemzői alapján a szöveg 

műfaját megnevezni;  egy szöveg (szövegrészlet) 

gondolati tartalmát általánosan megnevezni;  nem 

lineáris szöveg lényegi tartalmát leírni;  egyszerűen 

megfogalmazott információkat a szövegben 

elkülöníteni és egy adott feladatra vonatkozóan 

felhasználni;  képeket, illusztrációkat egyszerű 

nyelvi eszközökkel leírni;  írott szövegben részletre 

vonatkozó információkat megtalálni, egyszerűbb 

szöveg lényegi elemeit megjelölni. 

 - Vizuális kultúra: szöveg és kép 

összefüggéseinek feltárása. 
-Az olvasás stratégiái: pl. adatok visszakeresése, a 

nyomtatott és az elektronikus szövegek feldolgozásakor. A 

megértés egységei – szó, kifejezés, tagmondat, mondat, 

bekezdés, teljes szöveg. A szövegben fellelhető tények és 

személyes vélemények közötti különbség észlelése. 

Egyszerűbb autentikus szövegek, ifjúsági folyóiratok 

írásainak megértése. Ábrák, képek, illusztrációk kapcsolata 

a szöveggel. Képleírás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

-Globális és szelektív olvasásértési technikák gyakorlása 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Beszédhelyzet, kommunikációs folyamat, szemléltetés, illusztráció, lényegkiemelés, 

hallás utáni szövegértés. 

Tanulási eredmények 

Részvétel különféle kommunikációs helyzetekben. Alkalmazkodás a beszédhelyzethez, a 

kommunikációs célhoz.  

A közlési szándéknak megfelelő szókincs, kiejtés (hangsúly, tempó, hangerő stb.), valamint nem 

nyelvi jelek alkalmazása. 

A beszédpartner közlésének, viselkedésének megfigyelése, értelmezése. 

A hallás utáni szövegértés gyakorlatának kialakítása. 
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Témakör Szóbeli és írásbeli szövegalkotás 

41 

 

n. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és az alapvető fordulatokat. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat. 

Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.  Fokozatosan növekszik 

beszédbátorsága és önbizalma. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni, információt adni és kérni valós 

beszédhelyzetekben. Megértési problémák esetén segítséget tud kérni. Felébred érdeklődése népcsoportjának kultúrája iránt. Képes 

egyszerű szöveg lemásolására és tollbamondás után helyes leírására. Tud egyszerű, tényszerű információkat írni az adott nyelven. 

Képes minta alapján több mondatból álló, összefüggő szöveget írni (párbeszéd, üzenet, üdvözlő képeslap, bemutatkozás, e-mail) 

Szöveg alkotása különböző közlésfajták alkalmazásával: élmények, események, jellemzés, párbeszéd. Személyes vélemény és 

álláspont kifejtése jelenkor problémáival kapcsolatban. 

A tanuló képes képeket és egyéb szemléltető anyagokat egyszerű nyelvi eszközökkel leírni, képeket és egyéb szemléltető anyagokat 

egyszerű nyelvi eszközökkel leírni, egy szöveg tartalmát más ábrázolásmódban kifejezni, megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű 

nyelvi kifejezőeszközökkel, a helyzetnek megfelelő szöveget alkotni, megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi 

kifejezőeszközökkel, a helyzetnek megfelelő szöveget alkotni, német és magyar megnyilatkozásokat értelemszerűen a másik nyelven 

összefoglalni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

-Különböző szituatív helyzetekben szót kérni, a beszéd 

jogát másnak átadni. A nyelvi udvariassági szabályokat 

alkalmazni. A témához kapcsolódó érzéseket nyelvi 

eszközökkel kifejezésre juttatni. A szókincs aktivizálása 

adekvát helyzetekben külső segítséggel.  

 

 

A magyar és a német kultúra interakciós különbségeinek 

tudatosítása a tárgyalt közismereti témakörökben: pl. 

szókincsfejlesztés, szófordulatok, rokon értelmű szavak, 

körülírás. 

- szövegalkotási eljárások megismertetése, 

alkalmazásának segítése.  

Digitális kompetencia fejlesztése. 

Rendezett, jól olvasható írást alkalmazni. 

Tollbamondás után a helyesírási szabályok 

betartásával írni. 

Megadott szerkezeti jellemzőkkel és egyszerű nyelvi 

kifejezőeszközökkel, a helyzetnek megfelelő szöveget 

alkotni. 

Adott témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi 

elemek említésével összefoglalni. 

Rövid német és magyar nyelvi fordulatokat önállóan 

ill. szótár segítségével a másik nyelvre fordítani. 

 -Német népismeret: Unser Bildschirm 

gyerekműsorainak megtekintése, 

autentikus szövegek, német nyelvű 

digitális szövegek feldolgozása, egyéni 

vélemény, összefoglalás, jellemzés 

megfogalmazása .  

 -Digitális kultúra: német nyelvű portálok 

gyermekek számára összeállított online 

feladatai. Német nyelvű applikációk 

megismerése, használta: szókincsbővítés, 

szövegalkotás A szöveg tartalmát visszaadni. 

Lírai, epikus és dramatikus szövegeket előadni. 
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Megadott szempontok alapján szöveget alkotni. (e-mail, 

plakát, hirdetés) 

Párbeszédet megfogalmazni, előadni. (pl.: 

telefonbeszélgetés)  

Saját véleményt ismertetni.  

Szerepet alakítani.  

A szöveget kiegészíteni, átalakítani vagy tovább gondolni 

(pl. megkezdett történetet folytatni és befejezni). 

 

 -Feladatokat, utasításokat összefoglalni, adott 

esetben továbbadni;  szokásos tanórai 

helyzeteket megadott nyelvi kifejezőeszközökkel, 

sikerrel megoldani;  a számítógép és a világháló 

német nyelvű programjait használni;  megfelelő 

nyelvi eszközökkel kifejezni, ha szót kér, vagy ha 

másnak engedi át a beszéd jogát;  

nyelvhasználati kompetenciáját az általános 

udvariassági szabályokhoz igazítva alkalmazni;  

dicséretet és kívánságot, érdeklődést kifejezni;  

mások rövid, egyszerű nyelvi közléseit követni, 

azokra saját álláspontja közlésével verbálisan 

vagy nonverbálisan reagálni;  rövid német 

nyelvű tartalmak/kijelentések értelmét tükröztetve 

magyarra fordítani;  magyar nyelvű kijelentések 

értelmét megtartva németül összefoglalni. 

 -képeket és egyéb szemléltető anyagokat 

egyszerű nyelvi eszközökkel leírni;  adott 

szöveget átalakítani, kiegészíteni vagy 

továbbfejleszteni (pl. megkezdett történetet 

folytatni és befejezni);  egy szövegminta 

tartalmi és formai jegyeinek ismeretében hasonló 

szöveget alkotni vagy egy megkezdettet 

befejezni;  egyszerű nyelvi kifejezőeszközökkel 

a feladatnak megfelelő szöveget alkotni;  adott 

témát egyszerű nyelvi eszközökkel a lényegi 

elemek említésével összefoglalni;  ismert 

szövegeket felidézni, szövegeket megfigyelni, 

lényeges tartalmi elemeit feladatokkal kiemelni;  

rövid német és magyar nyelvi fordulatokat 

értelemszerűen, szótár segítségével lefordítani 

 -Magyar nyelv és irodalom: írásbeli és 

szóbeli szövegalkotás gyakorlása, önálló 

véleményalkotás. 

 -Ének-zene: német nyelvű dalok 

hallgatása, szövegeihez kapcsolódó 

digitális feladatok megoldása, podcast-ek 

hallgatása, hozzákapcsolódó feladatok 

megoldása. 

 -Auditív figyelem fejlesztése. 

 - Vizuális kultúra: kép alapján jellemzés, 

vélemény megfogalmazása 

-Szövegalkotás: leírás. Szöveg tartalmának, 

cselekményének írott formában történő összefoglalása. A 

mindennapokban használatos írott és elektronikus szövegek 

írása (meghívó, e-mail, SMS). Kreatív szövegalkotás, 

kitalált történet írása (pl. mese, képregény). Szövegek, ill. 

illusztráció közötti kapcsolat megfogalmazása. A szövegben 

található adatok megadott szempontok alapján történő 

rendszerezése. 
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Kulcsfogalmak / fogalmak 
Kommunikációs helyzet, reakció, interakció, párbeszéd, véleményalkotás, e-mail. 
Anyaggyűjtés, vázlat, elbeszélés, leírás, jellemzés, levél, e-mail. 

Tanulási eredmények 

 

 

 

 

 

 

 

A kommunikációs célnak, helyzetnek és résztvevői szerepeknek megfelelő beszédhelyzetek 

létrehozása. 

Tanult szövegek szöveghű és kifejező tolmácsolása. 

Egyszerű szerkezetű szöveg önálló elkészítése. 

Néhány internetes szövegtípus formai és tartalmi jellemzőinek megfigyelése, szövegalkotás az 

internetes műfajokban (pl. e-mail). 

Személyes élmények, vélemény megfogalmazása. 

 

Témakör A tanulási képesség fejlesztése 

 10 

 

n. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 képes az alapműveltség elsajátításához, a hatékony tanuláshoz szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának csoportos és 

egyéni technikáit, a tanulást segítő különböző eljárásokat alkalmazni, szókártyákat készíteni és használni, szótárfüzetet önállóan 

vezetni és használni,  a szavak jelentését a szövegkörnyezet alapján kitalálni, a nyomtatott és digitális médiát információszerzésre, 

szókincsbővítésre használni, hallott egyszerű szövegből többszöri meghallgatás után az alapinformációkat megérteni, írott szövegben 

részletre vonatkozó információkat megtalálni, egyszerűbb szöveg lényegi elemeit megjelölni. információkat egymásra vonatkozó 

egyszerű mondatokkal ismertetni, a gyakorolt prezentációs technikákat a feladatnak megfelelően alkalmazni.                 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

-Olvasási technikák alkalmazása. Könyvtárhasználat. 

Digitális technikák alkalmazása. Tanulást támogató 

eljárások alkalmazása: lényegkiemelés, kulcsszavak 

jelölése. Szótanulás (pl. szókártyák segítségével), 

szótárhasználat. 

Szótárfüzetet vezetni és használni. 

Szótanulási segédleteket/ módszereket irányítással/ 

útmutatással alkalmazni. 

A szókincset a tanult technikákkal önállóan 

gyakorolni. 

A nyomtatott és digitális médiát szókincsbővítésre  

használni. 

Hallott egyszerű szövegből többszöri meghallgatás 

  

 Digitális kultúra: német nyelvű 

portálok gyermekek számára 

összeállított online feladatai. Német 

nyelvű applikációk megismerése, 

használta: szókincsbővítés, 

szövegalkotás, beszédértés, 

Szótárfüzetet vezetni és használni. 

Kétnyelvű szótárakat alkalmazni. 

Írott és halott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok. 
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Lényegkiemelés. 

Rajzos vázlat,  készítése. 

Prezentációt, plakátot készíteni. 

Memorizálást segítő módszerek. 

Koncentrációt fejlesztő gyakorlatok 

Digitális tanulástámogató alkalmazások használata 

után az alapinformációkat megérteni. 

Írott szövegben a feladat elvárásai szerint információt 

megtalálni. 

egyszerűbb szöveg lényegi elemeit kijelölni. 

Információkat egymásra vonatkozó egyszerű 

mondatokkal ismertetni. 

A gyakorolt prezentációs technikákat a feladatnak 

megfelelően alkalmazni. 

 

beszédkészség, információgyűjtés 

 -Magyar nyelv és irodalom: írásbeli és 

szóbeli szövegalkotás gyakorlása, 

önálló véleményalkotás. 

 -Ének-zene: német nyelvű dalok 

hallgatása, szövegeihez kapcsolódó 

digitális feladatok megoldása, podcast-

ek hallgatása, hozzákapcsolódó 

feladatok megoldása. 

 -Auditív figyelem fejlesztése. 
- Vizuális kultúra: kép alapján jellemzés, 

vélemény megfogalmazása. 

Szókártyák, Mondatkártyák , rajzos vázlat 

készítése 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Szövegkörnyezet, információhordozó, szövegértés, lényegkiemelés, prezentáció, 

koncentrációs gyakorlat, gondolattérkép, vázlat. 

Tanulási eredmények 

A hatékony tanuláshoz szükséges tudás megszerzésének és feldolgozásának csoportos és egyéni 

technikái.  

Tanulási módok, stratégiák.  

Különböző típusú szövegek feldolgozása. 

Koncentrációs memóriagyakorlatok, szövegtanulási technikák bővítése. 

Vázlatkészítés irányítással, tanulás, összefoglalás vázlat segítségével. 

Lényegkiemelés technikájának megismerése, alkalmazása. 

Kulturált könyvtár- és internethasználat.  

Prezentációs technikák alkalmazása. 
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Témakör Anyanyelvi kultúra 

64 

 

n. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 képes alapvető kommunikációs helyzetekben viszonylagos biztonsággal részt venni és tananyagot feldolgozni, a tanórán gyakran 

használt alaktani és mondattani szerkezeteket alkalmazni, 

német nyelv tanult szókészletét érezhető akcentus ellenére hibátlanul és helyes hanglejtéssel kiejteni, ismert szavakat, szerkezeteket 

kielégítő biztonsággal leírni, a legfontosabb írásjeleket egyéni szövegalkotásban többnyire helyesen alkalmazni,  a helyi német 

nyelvjárást egyes gyakran előforduló kifejezésen és szövegen keresztül megismerni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Feladatokat, utasításokat összefoglalni, adott esetben 

továbbadni. 

A számítógép és a világháló német nyelvű programjait 

használni. 

Rövid német nyelvű tartalmak/kijelentések értelmét 

magyarra fordítani. 

Magyar nyelvű kijelentések értelmét megtartva németül 

összefoglalni. 

Szókincsfejlesztés különböző módszerekkel. 

Az írásbeli és szóbeli kommunikáció formáinak gyakorlása 

a következő témakörökben 

A. Személyes életvitel 

Napi tevékenységek: 

Napirend 

Családi élet 

Szociális kapcsolatok:  

Rokonság 

Külső, belső tulajdonságok 

Egészség–betegség:  

Orvosnál 

Gyakori betegségek 

Gyógyszer, gyógymód 

Egészségügyi személyzet 

A szókincs fejlesztése és az új ismeretek feldolgozása. 

Alapvető kommunikációs szituációkban viszonylagos 

biztonsággal részt venni és tananyagot feldolgozni. 

Véleménynyilvánítás, aktív részvétel a közös 

munkában. 

Szókincs és ismeretek elsajátíttatása és mélyítése a 

tanulók mindennapjaihoz kapcsolódó témakörök 

alapján: 

F. Személyes életvitel 

Napi tevékenységek: 

Napirend 

Családi élet 

Szociális kapcsolatok:  

Rokonság 

Külső, belső tulajdonságok 

Egészség–betegség:  

Orvosnál 

Gyakori betegségek 

Gyógyszer, gyógymód 

Egészségügyi személyzet 

Szabadidő, hobbi  

Tevékenységek 

Sportágak 

 -Német népismeret: Unser Bildschirm 

gyerekműsorainak megtekintése, 

autentikus szövegek, német nyelvű 

digitális szövegek feldolgozása, egyéni 

vélemény, összefoglalás, jellemzés 

megfogalmazása .  

 -Digitális kultúra: német nyelvű 

portálok gyermekek számára 

összeállított online feladatai. Német 

nyelvű applikációk megismerése, 

használta: szókincsbővítés, 

szövegalkotás 

 -Magyar nyelv és irodalom: írásbeli és 

szóbeli szövegalkotás gyakorlása, 

önálló véleményalkotás. 

 -Ének-zene: német nyelvű dalok 

hallgatása, szövegeihez kapcsolódó 

digitális feladatok megoldása, podcast-

ek hallgatása, hozzákapcsolódó 

feladatok megoldása. 

 -Auditív figyelem fejlesztése. 
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Szabadidő, hobbi  

Tevékenységek 

Sportágak 

Sport és egészség 

B. Társadalmi élet 

C. Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Iskolai mindennapok 

A tanítás formái, folyamata 

Szabályok, tanulói jogok 

Foglalkozások, hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységek, szerszámok, eszközök 

D. Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 

A mindennapi élet infrastruktúrája 

Közlekedés: járművek, útleírások 

Állatvédelem 

E. Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az 

osztályközösség szabályai 

 

Sport és egészség 

G. Társadalmi élet 

H. Iskola, képzés, hivatás  

Iskolaépület 

Iskolai mindennapok 

A tanítás formái, folyamata 

Szabályok, tanulói jogok 

Foglalkozások, hozzájuk kapcsolódó 

tevékenységek, szerszámok, eszközök 

I. Gazdaság, technika, környezet 

Lakóhely és közvetlen környezete 

A mindennapi élet infrastruktúrája 

Közlekedés: járművek, útleírások 

Állatvédelem 

J. Politika és társadalom 

Szabályok állítása és betartása: házirend, az 

osztályközösség szabályai 

 

- Vizuális kultúra: kép alapján 

jellemzés, vélemény megfogalmazása 

-Etika: állatvédelem, politika és társadalom 

-Testnevelés: Sport és egészség 

- Természettudomány: környezetünk 

-Hon-és népismeret: rokonság, csalás, 

foglalkozások 

 

 

  

Kulcsfogalmak / fogalmak Iskola, szabadidős tevékenység, napirend, foglalkozás, lakás, lakókörnyezet, közlekedés, jármű, 

vásárlás, egészség, betegség, gyógyszer, állatok élettere, gondozása. 

Tanulási eredmények 

A korosztálynak megfelelő tájékozottság a témakör és a résztémák kapcsán. 

A tanórán használt, a tárgyalt témákban a korábbinál bővebb szókinccsel, nagyobb számú alaktani 

és mondattani szerkezetet alkalmazni. 

Az ismeretek közlése mondatmodellek segítségével. 

Kommunikációs szituációkban viszonylagos biztonsággal részt venni. 

A nyelvi udvariassági szabályokat alkalmazni. 

A témához kapcsolódó érzéseket nyelvi eszközökkel kifejezésre juttatni. 

A szókincs aktivizálása adekvát helyzetekben külső segítséggel. 
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Témakör Ismeretek a nyelvről 

20 

 

n. 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 képes alapvető kommunikációs helyzetekben viszonylagos biztonsággal részt venni és tananyagot feldolgozni,  a tanórán gyakran 

használt alaktani és mondattani szerkezeteket alkalmazni, a német nyelv tanult szókészletét érezhető akcentus ellenére hibátlanul és 

helyes hanglejtéssel kiejteni,  

ismert szavakat, szerkezeteket kielégítő biztonsággal leírni, a legfontosabb írásjeleket egyéni szövegalkotásban többnyire helyesen 

alkalmazni,  

a helyi német nyelvjárást egyes gyakran előforduló kifejezésen és szövegen keresztül megismerni 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Hiányos szöveg, táblázat. 

Szókereső. 

Hibakereső. 

Mondatalkotás szavakból.  

Tollbamondás különböző fajtái. 

Rejtvények különböző fajtáti. 

Igaz- hamis állítások. 

Mondattranszformációk. 

Multiple Choice. 

Kígyószöveg. 

Memóriajáték. 

Donimó. 

Labirintusjáték. 

Szókártyák. 

Online nyelvtani feladatok. 

 

Gyakran előforduló alaktani szerkezeteket képezni és jól használni. 

A tanórán gyakran előforduló egyszerű mondattani szerkezeteket jól alkalmazni. 

A német nyelv standard változatában tanult szókészletet érezhető akcentus mellett 

hibátlanul és helyes hanglejtéssel kiejteni. 

Ismert szavakat, szerkezeteket helyesen leírni. 

Rövid saját szövegeket kielégítő biztonsággal leírni. 

A legfontosabb írásjeleket túlnyomórészt helyesen alkalmazni. 

. 

Szó- és mondattan 

Szófajok: 

Általános áttekintés, csoportosítás 

Ige: 

Ragozás jelenidőben, tőhangzóváltozás 

Igekötős igék (elváló, nem elváló) 

Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, ) 

Igék szótári alakjai 

Segédigék (időbeli és módbeli) 

      Igemódok: kijelentő -, felszólító mód  

Főnév: 

Neme: hímnem, nőnem, semleges nem 

Száma: egyesszám, többes számú alakok 

 -Magyar nyelv és irodalom: 

a kommunikációnak, 

közlési szándéknak 

megfelelő nyelvi jelek, nem 

nyelvi jelek, 

szófajok,mondattan. 

 -Digitáis kultúra: digitális 

környezetben megvalósuló 

feladatok 
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Esetei: alany, tárgy eset 

Névelő: 

Fajtái: határozott, határozatlan 

Elöljárószó: 

   időhatározói elöljárószó 

   tárgy és részes esettel álló elöljárószó 

Számnév 

Fajtái: tőszámnevek, sorszámnevek, keltezés, idő kifejezése 

Névmás: 

Fajtái: személyes, kérdő, tagadó 

Határozószó: 

Fajtái: hely-, idő- és módhatározók 

Mondattan: 

Mondatfajták:  

Kijelentő-, kérdő-, felszólító-, óhajtó mondat 

Helyesírás, központozás: 

Az írott nyelv normái, az írásjelek helyes használata. 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Szófaj, igeidő, lokális elöljárószó, főnév, nyelvtani nem, hímnem, nőnem, semlegesnem, többes szám, alanyeset, 

tárgyeset. 

Hanglejtés, akcentus. 

Nyelvtani szerkezet, idézőjel, gondolatjel, hosszú magánhangzó, kettős hangzó, ß–ss, Umlaut, Dehnungs–h. 

Tanulási eredmények 

A szófajok biztos felismerése szövegkörnyezetben kérdőszavak segítségével. 

Különféle időben végbemenő cselekvések, történések megkülönböztetése.  

Az igeidők helyes használata beszédben és írásban. 

A főnév nemének, számának, eseteinek megnevezései, azok megtanulása és használata beszédben és írásban. 

Lokális elöljárószók és gyakorlati alkalmazásuk. a legalapvetőbb tárgy- és részes esettel álló elöljárószók 

megtanulása és alkalmazásuk. 

A német irodalmi nyelv követelményeinek megfelelő kiejtés és hangsúlyozás.  

Az alapvető helyesírási szabályok megismerése főleg a hangtani és szófajtani ismeretek elsajátításához 

kapcsolódóan. 

A megismert helyesírási esetek felismerése és tudatos alkalmazása az írott szöveg megértési és alkotási 

folyamatában; az önkontroll és önálló szövegjavítás fokozatos kialakítása irányítással. 

Törekvés a mindennapi írásbeli alkotásokban az igényes helyesírásra. Hibajavítási gyakorlatok 

segédeszközök használatával. 
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Témakör Irodalmi kultúra 

 11 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

   képes rövid terjedelmű epikai és lírai művek tartalmát összefoglalni,  a hazai német irodalomból vett rövid terjedelmű 

műköltészeti és népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni, rövid történeteket dramatizálni, a modern 

műfajokból meséket, képregényeket, comic-okat elolvasni, eljátszani, hagyományos mese alapján képregényt készíteni,  a 

korosztálynak megfelelően hangjátékot, színdarabot, musicalt megtekinteni, esetleg előadni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Modern műfajokat: meséket, 

képregényeket, comic-okat 

elolvasni. 

Kreatív írást használni. 

Mese alapján képregényt 

készíteni. 

Rövid történeteket 

dramatizálni. 

Német nyelvű színházi előadás 

megtekintése élőben vagy 

filmen. 

Rövid terjedelmű epikai és lírai műveket tanári segédlettel, ill. önállóan olvasni, tartalmukat 

összefoglalni. 

A szereplőket jellemezni. 

A hazai német irodalomból vett, a korosztálynak megfelelő, rövid terjedelmű műköltészeti és 

népköltészeti alkotásokat elolvasni, tartalmukat megérteni és összefoglalni.  

A jót és a rosszat, az igazságot és az igazságosságot irodalmi és közműveltségi szövegekben felismerni. 

Rövid véleményt az élmények és olvasmányok hatásáról megfogalmazni. 

            Műfajok: 

Vers, anekdota, párbeszédes szövegek, jelenetek (pl. ünnepekhez kapcsolódó jelenetek, 

feldolgozott mesék, mese, monda, comic, képregény. 

 

Műfaji sajátosságok:  

A költői nyelv (ritmus, rím, versszak, refrén) 

A mese és monda műfaji jellemzői. 

Cselekmény, helyszín, szereplő, leírás, párbeszéd, jellemzés. 
Cselekményt alkotó elemek, fordulatok, a mű kezdete és befejezése. 

Dramatizálás: szöveg és mozgás, szerep, szereplők kapcsolata. 

Német és magyarországi német szerzők versei. 

 Josef Guggenmos, Joachim Ringelnatz, James Krüss, Hans Manz, Martin Auer, Mira Lobe, Josef 

Michaelis, Valeria Koch, Christina Arnold,  

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

Mesék: 

Grimm: Kinder- und Hausmärchen 

 -Magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi 

műnemek, műfajok 

jellemzői 

 -Digitáis kultúra: 

digitális 

környezetben 

megvalósuló 

feladatok, irodalmi 

alkotások 

megtekintése, 

meghallgatása 

 -Etika: 

véleményformálás, 

értékítélet 
- Német népismeret: 

NZ Junior. Unser 

Bildschirm 

gyerekműsorai. 

  

Mondókák, közmondások. 

Rövid történetek, mesék, Az 

olvasott epikai művekben a 

szereplők, hely, idő, a 

cselekményt alkotó elemek, 

kulcsszavak megnevezése. Az 

irodalmi szöveg egyes 

szakaszainak összefoglalása; 

szövegrészekhez találó cím 

megfogalmazása; a befejezés 

megváltoztatása. 

Gyermekregény részleteinek 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
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elolvasása. Képek, 

illusztrációk, reklámszövegek 

megismerése. Mesék 

eljátszása. Gyermekversek, 

szójátékok, vidám versek. 

Lírai alkotások egyszerűbb 

költői eszközei. A kortárs 

magyarországi német irodalom 

néhány lírai és prózai művének 

megismerése, a szerepek 

alakítása a tartalomnak 

megfelelően. Népköltészet: 

Német és magyarországi 

német mondókák, népdalok, 

népi játékok, népmesék, 

mondák, közmondások 

megismerése 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf 

http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/ 

Mondák: 

Otfried Preußler: Krabat (Megfilmesített monda) 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, elbeszélései  
Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

Igele-Bigele (Gyermekantológia) 

Michelisz József: Zauberhut 

Koch Valéria: Időfa 

Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Mesetipológia, szereplő, helyszín, tanulság, színház, előadás, díszlet, értékrend, konfliktuskezelés, igazságosság. 

Szerepjáték, képregény, hangjáték, színdarab. 

Tanulási eredmények 

A magyarországi német és német irodalomból vett alkotások olvasása, rímes versek megtanulása.  

Rövid terjedelmű epikai művek és modern mesék, mondák, képregények elolvasása.  

Egyszerű összefüggések felismerése, a tartalom összefoglalása. 

Rövid mesék, mondák, hazudós történetek dramatizálása. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
http://bibliothek.hu/hu/2019/04/kinderreime-und-spruche-aus-werischwar/
http://www.udpi.hu/tamop/pdf/Ungarndeutsche_Literatur/Ungarndeutsche_literatur_textsammlung.pdf
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Fogalomkörök A1 

 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

. 

Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 
Er hatte ein Fahrrad. 

Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

Birtoklás kifejezése    

  haben Ich habe einen Bruder. 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás 

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Mennyiségi viszonyok    

 számok  eins, zwei 

 határozott mennyiség  eine Portion Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit. 

Minőségi viszonyok    
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  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Tennis! 

Esetviszonyok névszók a mondatban Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 
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Nemzetiségi népismeret 
 

34 óra 

(heti  1 óra) 

 

5. évfolyam 
 

A magyarországi német nemzetiség számára a nyelv és a kultúra az identitás 

fenntartásának és megerősödésének alapvető feltétele. A már évtizedek óta érzékelhető 

előrehaladott asszimilációs folyamat következtében megnőtt a nevelési és oktatási 

intézmények szerepe a nyelv, a kultúra és az identitás továbbadásában. A nevelés és oktatás 

feladatai éppen ezért nem korlátozódhatnak csak az ismeretek átadására és a készségek 

fejlesztésére. Gyakorlati és sokrétűen felhasználható tudásra és képességekre kell törekedni, 

amelyek egyben feltételei az értékeken alapuló cselekvésnek. Az önmeghatározás, 

ítélőképesség, a tudomány és művészet iránti nyitottság és a mindenkori személyes 

adottságok és lehetőségek határain belüli teljesítmény elérése a cél. Ez a feltételrendszer nyit 

utat a felelősségteljes élet felé. Az élethosszig tartó tanulás jegyében a magyarországi 

nemzetiségek legfontosabb oktatáspolitikai célja egy olyan nevelési és oktatási kínálat 

fenntartása és fejlesztése, amely mindenki számára elérhető és átjárható. A nemzetiség 

nyelvén felkínált nevelés és oktatás épít arra, hogy a nemzetiséghez tartozók ezzel a 

lehetőséggel minden életszakaszban élhetnek. A nyelv magas szintű birtoklása, a helyi 

nyelvjárások és szokások ápolása, a történelem és a jelen ismerete – mindezek az identitás 

nélkülözhetetlen részét képezik. Modern világunkban az emberi kapcsolatokon keresztül 

történő tanulás éppoly fontos, mint a tudás és az információ megszerzése, valamint cselekvési 

stratégiák kifejlesztése.  

 

A hazai nemzetiségek számára ez meghatározó jelentőséggel bír, hiszen két anyanyelv 

birtokában vannak. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a már említett asszimiláció 

következtében az oktatási intézmények nem építhetnek a tanulók otthonról hozott nyelvi 

ismereteire. Az oktatás eredményességének érdekében ennek a megváltozott helyzetnek 

tükröződnie kell a fejlesztendő kompetenciákban és a közműveltségi tartalmakban is. A 

tantárgy sajátosságából, hogy a család érték- és hagyományközvetítő szerepét és azok 

tiszteletét egyre inkább át kell vállalnia, adódnak a célok és feladatok is. A tanulók először 

élményszerű helyzetekben találkozzanak a legfontosabb hagyományokkal, az életmóddal és a 

nemzetiség kultúrájával. Ezekre az élményekre építve cselekvés- és projektorientált oktatási 

formákban a fokozatosság elve alapján szereznek ismereteket a nemzetiség történeleméről, 

néprajzáról, nyelvéről, irodalmáról és a médiáról.  

 

A tanulók legyenek tájékozottak abban, hogy a hagyományőrzés családon kívüli 

színterei különböző intézmények és szervezetek. A német népismeret tantárgy tanulása a 

tanulók számára lehetővé teszi, hogy toleránsak és nyitottak legyenek a mássággal szemben, 

amely alkalmassá teszi őket más nemzetiségek és népek elfogadására.  A német népismeret 

tantárgy feladata – identitás- és értékközvetítés – hatással van a módszerek megválasztására.  
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A nyitott oktatási formákban történő tanítás olyan ismeretszerzést biztosít, amely az 

élménytől a cselekvésen és megértésen át a tapasztalathoz vezet. E kreatív és 

cselekvésközpontú feldolgozási formák (Freiarbeit, állomásokon való tanulás műhelytanítás, 

múzeumpedagógiai foglalkozások, iskolai projektek) a tanulókat olyan tapasztalatokhoz 

segítik, amelyekre saját környezetükben már nem tehetnek szert. 

5. évfolyamon egyre nagyobb szerepe van az ismeretközvetítésnek. Ezzel párhuzamosan a 

kognitív kompetenciák fejlesztése kerül előtérbe: megjelennek olyan témakörök, amelyek az 

identitás tudatos vállalását készítik elő. Mindemellett a tapasztaláson alapuló tudás továbbra is 

központi szerepet játszik. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Szociális kapcsolatok Személyes életvitel  3 

Személyes életvitel–Családi ünnepek  4 

Iskola, képzés és hivatás–Az iskola régen és ma  4 

Iskola, képzés és hivatás–Munka és megélhetés  4 

Gazdaság, technika, környezet–Lakóhely  5 

Társadalmi élet–Ünnepek és ünnepnapok 5 

Társadalmi élet–Életmód  2 

Kulturális élet, média–Zene és tánc  2 

Kulturális élet, média–Népköltészet, irodalom 2 

Kulturális élet, média–Nyomtatott és elektronikus sajtó  2 

Politika és társadalom–Nemzetiség 1 

                                                                                    Összesen: 34 
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Témakör Szociális kapcsolatok Személyes életvitel 

 3 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörben. Az adott témához információkat gyűjtenek, 

egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs formákat. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Dominó: családtagok elnevezése (nyelvjárás- irodalmi 

német nyelv) 

Családfa készítése rajzos formában, bemutatása több 

generációig visszamenően. 

Beszélgetés a családban és rokonságban a nemzetiséghez 

tartozó személyekkel életükről. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei 

iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk 

értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi 

információtartalmának megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával 

kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos 

ábrázolására és saját rajzos vázlatuk alapján a 

legfontosabb információk megfogalmazására. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, 

reprodukciója a korosztálynak megfelelően. 

Család tagjai. 

Rokonság tagjai és kapcsolatuk. 

 Családfa. 

 -Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: rokoni kapcsolatok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: családfa készítése 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Nagynéni, nagybácsi, unokatestvér, ős, rokonság. 

Tanulási eredmények 

Tágabb rokoni és emberi kapcsolatok megnevezései, jellemzői. 

Család, rokoni viszonyok, generációk együttélése. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör                  Személyes életvitel–Családi ünnepek 

 4 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörben. Az adott témához információkat gyűjtenek, 

egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs formákat 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Előkészületi határidőnapló összeállítása. 

Meghívó készítése, meghívás dramatizálása. 

A lakodalom „menetének” képtörténetben való felvázolása. 

Ajándékkosár összeállítása. 

Lakodalmi menükártya összeállítása. 

Memóriajáték. 

Szómagyarázatok: Ki vagyok? 

Jelenetek elmesélése és előadása különböző szempontok 

alapján. Lakodalmi hagyományok felelevenítése, 

újjáélesztése. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei 

iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk 

értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi 

információtartalmának megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával 

kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos 

ábrázolására és saját rajzos vázlatuk alapján a 

legfontosabb információk megfogalmazására. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, 

reprodukciója a korosztálynak megfelelően. 

Lakodalmi népszokások megismerése. 

Lakodalom: meghívás, menete, ünnepi viselet. 

 

 -Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: rokoni kapcsolatok, 
hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: meghívó, rajzok, 
képregények, kártyák  készítése 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Lakodalom, menyasszony, vőlegény, vőfély, koszorús lány, előkészület, lakodalmi köszöntő, 

zenekar, esketés. 

Tanulási eredmények 

Lakodalmi népszokások megismertetése. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör Iskola, képzés és hivatás–Az iskola régen és ma 

 4 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörben. Az adott témához információkat gyűjtenek, 

egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs formákat 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szókereső. 

Hiányos szöveg. 

Igaz-hamis állítások. 

Memóriajáték. 

Szöveg- kép párosítás. 

Szövegtranszformáció: fraktúra- latin 

ABC. 

Névjegykártya fraktúrával írva. 

Beszélgetés a családban és 

rokonságban a nemzetiséghez tartozó 

személyekkel életükről. 

Interjú készítése. 

Látogatás iskolamúzeumban.  

A téma összefoglalása gondolattérkép 

alapján. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és saját rajzos vázlatuk alapján 

a legfontosabb információk megfogalmazására. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, reprodukciója a korosztálynak 

megfelelően. 

Iskola épülete. 

Osztályterem: berendezési tárgyak. 

A tanítás menete. 

Személyzet. 

Iskolaszerek. 

Fraktúra. 

Dicséret, elmarasztalás, szidás formái. 

 -Német nyelv és irodalom: a 
témához kapcsolódó nyelvi 
kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: 
hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális 
környezetben megvalósuló 
játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, 
képregények, kártyák  
készítése 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak Palatábla, irka, tintásüveg, ábécéskönyv, bizonyítvány, büntetés, jutalom. 

Tanulási eredmények 

Az iskola, a tanítás rendjének megismerése a múltban. 

Osztályterem és berendezési tárgyai. 

A tanítás rendjének összehasonlítása a maival.  

Szabályok és jogok az iskolai életben. 

Megismerkedés a gót írással. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör Iskola, képzés és hivatás–Munka és megélhetés 

 4 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörben. Az adott témához információkat gyűjtenek, 

egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs formákat. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szókereső. 

Alapanyag, termék táblázatosösszefoglalása. 

Barkochba. 

Kép- szó párosítás. 

Hármasegység. 

Idővonal felállítása. 

Megkezdett mondatok befejezése. 

Hiányos szöveg. 

Napirend összeállítása információs szöveg alapján. 

Sírkőformák fejlődésének időrendi sorrendbe állítása. 

Szómagyarázathoz illusztráció keresése. 

Mondatszerkezet megadott szókincs alapján. 

Interjúk és beszélgetések a településen mesteremberek 

körében, irányított gyűjtőmunka, projektek 

kivitelezése. 

Munkafolyamat leírása megadott szókincs 

segítségével. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei 

iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi 

információtartalmának megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával 

kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és 

saját rajzos vázlatuk alapján a legfontosabb információk 

megfogalmazására. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, 

reprodukciója a korosztálynak megfelelően. 

Tipikus mesterségek. 

Nyersanyag, tevékenység és munkaeszköz, termék. 

 A kapott ismeretek rendszerezése és prezentációja. 

 -Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, képregények, 
kártyák  készítése 

 -Etika: a munka érték 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Kádár, kőfaragó, fazekas, hordó, sírkő, útszéli kereszt, véső, kalapács, korong, agyag, korsó. 

Tanulási eredmények 

Régi mesterségek, nyersanyagok, anyagok, termékek ismerete. 

Tevékenységek és a hozzájuk szükséges munkaeszközök megnevezése. 

A szakmák feladatkörének tudatosítása. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör Gazdaság, technika, környezet–Lakóhely 

 5 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szókereső.  

Hiányos szöveg. 

Szöveget visszafelé olvasni. 

Kígyószöveg. 

Településformák jellemzőinek táblázatos 

összefoglalása. 

A tanultak rajzos ábrázolása. 

Magyarországi német falu-ABC. 

Keresztrejtvény. 

Képkiegészítés. 

Képgaléria. 

Szómagyarázat és fogalom párosítása. 

Triminó: kép- megnevezés- definíció 

Beszélgetés a családban és rokonságban a 

nemzetiséghez tartozó személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

Tematikus anyag feldolgozása csoportmunkában: 

https://www.museum-

digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m

_tid=7&tid=7&exhibition_view 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának 

megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és saját rajzos vázlatuk 

alapján a legfontosabb információk megfogalmazására. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, reprodukciója a korosztálynak 

megfelelően. 

A településre vonatkozó helymeghatározások.  

Földrajzi tájékozódás a tanult ismeretekhez kapcsolódóan.  

Saját lakóhely és közvetlen környezete. 

A magyarországi német falu. 

Települések nevei németül. 

Településformák és jellemzőik. 

Középületek és funkciójuk. 

A parasztház helyiségei. 

Berendezési tárgyak és használatuk. 

Melléképületek és funkciójuk. 

 Településstruktúra. 

 -Német nyelv és irodalom: a 
témához kapcsolódó nyelvi 
kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: 
hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális 
környezetben megvalósuló 
játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, 
képregények, kártyák  
készítése 

 -Természettudomány: 
térképismeret 

 -Technika és tervezés: falu 
tervezése a tanult ismeretek 
alapján 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Dűlő, utcás falu, völgyfalu, alsófalu, felsőfalu, helységnévtábla, kamra, istálló, pajta, tyúkól, 

nyári konyha, padlás, kemence, tisztaszoba, szakajtó, rokka, vajköpülő dézsa. 

Tanulási eredmények 

Ismeretek a lakóhelyről, környékéről és a parasztházról.  

A falvak elrendezése, alaprajza. 

A térbeli tájékozódás fejlődése. 

https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view
https://www.museum-digital.de/hu/themator/ausgabe/showthema.php?m_tid=7&tid=7&exhibition_view


84  

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

 

Témakör Társadalmi élet–Ünnepek és ünnepnapok 

5 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az egyházi év sematikus ábrázolása. 

Dátum és ünnep párosítása. 

Kígyószöveg. 

Állomásokon tanulás. 

Hiányos szöveg. 

Mondatok helyes sorrendbe állítása. 

TOTO. 

Dominó. 

Quiz-játék. 

Újévi köszöntők megtanulása, előadása. 

Folyamatábra készítése szöveghez. 

Képregény készítése farsangi 

hagyományokhoz. 

Ünnepnap és szimbólum párosítása. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának 

megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és saját rajzos vázlatuk 

alapján a legfontosabb információk megfogalmazására. 

Az adott témához információk gyűjtése, a tanultak alkalmazása irányított 

feladatok és szituációk segítségével. 

A tanult prezentációs technikák alkalmazása. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, reprodukciója a 

korosztálynak megfelelően. 

Az egyházi év. 

A karácsonyi ünnepkör: Advent, Barbaranap. Mikulásnap, Lúcianap, 

Karácsony, Újév, Vízkereszt. 

Farsang: hagyományok, hiedelem. 

Böjti időszak: tilalmak és ételek.  

Húsvét: Nagyhét, hagyományok, hiedelmek.  

 

 -Német nyelv és irodalom: a 
témához kapcsolódó nyelvi 
kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: 
hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális 
környezetben megvalósuló 
játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, 
képregények, kártyák  
készítése 
 

 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Boróka, pattogatott kukorica, aszalás, jelmez, farsangi fánk, böjt, táncmulatság, harmat, rágcsáló. 
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Tanulási eredmények 

Az egyházi év ünnepeinek ismerete. 

Néhány ünnep bibliai hátterének és hagyományainak részletes ismerete. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
 

Témakör Társadalmi élet–Életmód 

 2 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Dominó. 

LOTTO- játék. 

Jelenetek elbeszélése, illetve eljátszása.  

Beszélgetés a családban és rokonságban a 

nemzetiséghez tartozó személyekkel életükről. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk értékeit. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának 

megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

A tanulók legyenek képesek tanultak rajzos ábrázolására és saját rajzos 

vázlatuk alapján a legfontosabb információk megfogalmazására. 

Az adott témához információk gyűjtése, a tanultak alkalmazása irányított 

feladatok és szituációk segítségével. 

A tanult prezentációs technikák alkalmazása. 

A nemzetiség életéből vett jelenetek eljátszása. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, reprodukciója a 

korosztálynak megfelelően. 

Búcsú: előkészületek, a nap menete. 

Szokásrendszer, hiedelem. 

 

 -Német nyelv és irodalom: a 
témához kapcsolódó nyelvi 
kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: 
hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális 
környezetben megvalósuló 
játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, 
képregények, kártyák  
készítése 

  

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Búcsú, búcsúfa, vásár, áldás, búcsútemetés. 
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Tanulási eredmények 

A nemzetiség élete a hétköznapok és ünnepnapok kapcsán. 

Szórakozás: a búcsú népszokásainak ismerete. 

A hovatartozás felismerésének első lépései. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés 
 

 

 

Témakör Kulturális élet, média–Zene és tánc 

 2 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Táncokhoz kapcsolódó szövegek 

megtanulása, előadása. 

Szövegillusztráció. 

Népdalok éneklése. 

Táncház. 

Tánclépések tanulása 

Zenei felvételek hallgatása. 

A tanulók érdeklődjenek családjuk múltja és 

gyökerei iránt. 

A tanulók találják meg a korábban élt generációk 

értékeit. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése, 

reprodukciója a korosztálynak megfelelően. 

A korábbi generációk értékeinek felfedezése. 

Hagyományos néptáncok és népdalok. 

 Betekintés a népzene hagyományrendszerébe. 

 Német nyelv és irodalom: a témához kapcsolódó nyelvi 
kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben megvalósuló játékos 
feladatok a témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, képregények, kártyák  készítése 

 -Ének-zene: népzenei ismeretek 

 -Etika: családi hagyományok 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Ritmus, népdal, fúvószene, trombita, harmonika, hegedű. 

Tanulási eredmények 

Hagyományos néptáncok és népdalok ismerete.  

A népzene hagyományrendszerének ismerete. 

A múlt értékei iránti megbecsülés erősödése. 

Tárgyak és szellemi értékek irányított gyűjtése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör Kulturális élet, média–Népköltészet, irodalom 

 2 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Mesék és mondák olvasása, 

tartalmának visszaadása. 

A tanultak rajzos ábrázolása. 

Különböző szövegfeldolgozási 

módszerek: körözőlevél, 

lényegkiemelés, kígyószöveg, igaz-

hamis állítások, képtörténet, 

történet befejezése. 

Szerepjátékok alakítása. 

A tanult népszokások 

dramatizálása. 

Német nyelvű színdarab 

megtekintése, beszélgetés az 

élményekről. 

 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegek előadása a műfaj elvárásainak 

megfelelő formában és intonációval. 

A szöveg, vagy annak egy bekezdése lényegi információtartalmának 

megnevezése. 

Kérdések megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban. 

Magyarországi német szerzők gyermekversei, meséi, mondái, elbeszélései 

például: 

Edina Rieder-Erdőfy: Kinderstimmen 

Igele-Bigele (Gyermekantológia) 

Michelisz József: Zauberhut 

Koch Valéria: Időfa 

Arnold Krisztina: Wolki und ihre Freunde 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte 

 

 Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 - Magyar nyelv és irodalom: műfajok 
ismerete 

 -Hon-és népismeret: hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok,  kártyák  készítése 

 -Etika: az olvasás érték 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Mesealak, antológia, verseskötet, mondagyűjtemény, cím, tartalom 

Tanulási eredmények 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegek ismerete. 

Magyarországi német szerzők műveinek alapvető ismerete. 

Szövegértés fejlődése. 

Az előadói képesség fejlődése. 

Témákhoz kötődő nyelvjárási szavak felismerése a korosztálynak megfelelően. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 

http://lehrbuch.udpi.hu/text-und-deutung/2014-06-22-13-05-27/kindergedichte
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Témakör Kulturális élet, média–Nyomtatott és elektronikus sajtó 

 2 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Neue Zeitung mellékletének olvasása. 

A Neue Zeitung gyermekeknek szóló mellékletének 

olvasása. 

Unser Bildschirm gyerekműsorainak megtekintése, 

megbeszélése. 

A tanultak rajzos ábrázolása. 

Különböző szövegfeldolgozási módszerek: körözőlevél, 

lényegkiemelés, kígyószöveg, igaz-hamis állítások, 

képtörténet, történet befejezése, rejtvény. 

Szerepjátékok alakítása. 

Beszélgetés az élményekről. 

A népcsoport kultúrájának és hagyományainak 

megismerése játékos formában.  

A helyet meghatározó kifejezések elsajátítása és 

gyakorlása. 

Adott téma kapcsán kérdések megválaszolása. 

Lírai, elbeszélő és dramatikus szövegek előadása, 

szerepjáték alakítása. 

Szövegek lényegi információinak kiemelése. 

A szöveg lényegi információinak megnevezése. 

Szóbeli beszámoló a tapasztalatokról. 

Magyarországi német média az ifjúság számára.  

 

 Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, képregények, 
kártyák  készítése, illusztrációk készíítése 

  

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Melléklet, rovat, riport, riporter. 

Tanulási eredmények 

A korosztálynak megfelelő nyomtatott és elektronikus média ismerete.  

A magyarországi német televízió gyermekműsorai. 

A médiatudatosság fejlődése. 

Szövegértés fejlődése. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Témakör Politika és társadalom–Nemzetiség 

 1 

 

n 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

A tanulók korosztályuknak megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a tárgyalt témakörökben. Az adott témához információkat 

gyűjtenek, egy szöveg lényegi információit kiemelik. Magyarország térképén tájékozódnak. Alkalmazzák a tanult prezentációs 

formákat. 
 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szókereső. 

Titkosírás. 

Partner-tollbamondás. 

Zászlódominó. 

Hiányos szöveg. 

A téma összefoglalása gondolattérkép alapján. 

 

A tanulók keressenek választ következő kérdésekre 

kik tartoznak az egyes népcsoportokhoz, kik a 

németek. 

A „régen” és „ma” közötti különbségek felismerése. 

Az idő tagolására és múlására vonatkozó kifejezések 

helyes használata. 

Nemzetiségek Magyarországon. 

A hazai népcsoportok elnevezései 

 Német nyelv és irodalom: a témához 
kapcsolódó nyelvi kifejezőeszközök. 

 -Hon-és népismeret: hagyományok 

 -Digitális kultúra: digitális környezetben 
megvalósuló játékos feladatok a 
témakörhöz kapcsolódóan 

 -Vizuális kultúra: rajzok, képregények, 
kártyák  készítése, zászlók készítése 

 - Természettudomány: térképhasználat 

 -Etika: származás, családi gyökerek 
fontossága 

Kulcsfogalmak / fogalmak 
Népcsoport, nemzetiség, többségi nemzet, nemzetiségek nevei. 

Tanulási eredmények 

Alapvető ismeretek nyújtása Magyarország nemzetiségi összetételéről. 

Nyitottság más népcsoportokkal szemben. 

Első lépések a hovatartozás felismerése felé. 

Cselekvésközpontú, tapasztaláson alapuló ismeretszerzés. 
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Matematika 
 

 

Az alapfokú képzés első nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a 

matematika tanulása-tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A 

konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett 

megjelennek a szimbolikus modellek. A tanulók a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut 

azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, 

sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, valamint 

felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót ösztönözni kell egyszerű 

problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett szöveges problémák 

matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására képi és 

szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és 

problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából 

fokozatosan kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának 

készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, 

hogy a tanuló ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, 

hogy a különböző, szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd 

szimbolikus modelljeinek bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert 

szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági 

ismeretek tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika 

alkalmazhatóságának, hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 

alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanulók a közös munkában tevékenyen részt vesznek. Eseti feladatokban és 

projektekben mások véleményét elfogadják, és ha különbözik a véleményük, igyekeznek 

érvekkel meggyőzni társaikat. Az új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő 

tudástartalmak bevezetésekor az egyéni adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó 

differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást annak a tanulónak, akinél ezek a 

lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a lassabban haladó tanuló sem 

veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök 

biztonságos alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, 

amelyek a matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult 

ismeretek alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag 

alapos és átfogó megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a 
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releváns információk kiválasztásának készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát 

használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett 

tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás 

kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a 

matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati 

összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, 

összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek elsajátításához és 

megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, 

hogy világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során 

fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása 

javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és 

fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A 

matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, 

diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a 

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló 

digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló 

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert 

matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy 

a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal 

is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző 

matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló megtanul induktív úton példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a 

matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a 

kitartás, a pontosság, a figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán 

keresztül erősödik a tanuló felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs 

készsége. A tanuló matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez 

szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a 

várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, 

hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit 

másokkal, és hogyan segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok 

alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja 

tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A 

tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a 

természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a 

matematikai gondolatok vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a 

matematikai fogalmak között. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valódi adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül 

történik. Ennek során a különböző megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás 

rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának képességét. A tanuló megfelelő játékokon 

keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő 

stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek 

kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, 

másokkal való együttműködés készsége). 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyam tanulásmódszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását 

jelentő tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az 

eszközök használata. Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány 

területen az általánosítás lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját 

szavakkal történő megfogalmazásokat fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat 

megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati helyzetekben megjelenik a szakmai vita és 

az érvelés igénye. 

5. évfolyam 

 

A felső tagozat 5. évfolyamán az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elkezdeni 

elmélyíteni és kiterjeszteni. Fontos feladat a tanulás tanítása; meg kell ismertetni a 

matematika bevált tanulási módszereit.   

A tanulóknak matematikai gondolkodásmódot fel kell tudniuk használni a 

problémamegoldások során. Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció 

fejlesztése folyamatos feladatunk. Ehhez szükséges másokkal a problémamegoldásban 

együttműködni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a problémák 

megoldásában. Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét 

felismerjék.  

Fokozatosan fejleszteni kell a matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, 

alkalmazását. Folytatni kell a már alsó tagozatban elkezdett egyszerű szöveges feladatok 

megoldásának néhány stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és 

megjelenítését matematikai alakban, az eredmény becslését és ellenőrzését. 

 

Éves óraszám:  

az "a és n" osztályokra vonatkozóan: 136 óra, a "b" osztályra vonatkozóan: 170 óra 

Heti óraszám:  

az "a és n" osztályokra vonatkozóan 4 óra, a "b" osztályra vonatkozóan 5 óra 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Óraszám 

"a és n" osztály 

Óraszám 

"b" osztály 

Halmazok 5 7 

Matematikai logika, kombinatorika 5 7 

Természetes számok halmaza, számelméleti 

ismeretek 10 

12 

Alapműveletek természetes számokkal 16 18 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 9 11 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 9  11 

Alapműveletek közönséges törtekkel 9  11 

Alapműveletek tizedes törtekkel 7  9 

Egyszerű szöveges feladatok 10 12 

A függvény fogalmának előkészítése 5 7 

Sorozatok 4 6 

Mérés és mértékegységek 10  12 

Síkbeli alakzatok 9 11 

Transzformációk, szerkesztések 10 12 

Térgeometria 8  10 

Leíró statisztika 5 7 

Valószínűség-számítás 5 7 

Összes óraszám: 136 170 

 

Témakör Halmazok 

Óraszám 

a, n 

5 óra 

b 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 
 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Konkrét elemek válogatása 

adott 

tulajdonság/tulajdonságok 

szerint, például csoport tagjai 

közül a szemüvegesek és a 

barna hajúak 

 Konkrét elemek két 

tulajdonság szerinti 

válogatása során a mindkét 

tulajdonsággal rendelkező 

elemek és a pontosan egy 

tulajdonsággal rendelkező 

elemek elhelyezése a 

halmazábrán  

 A legalább egy tulajdonsággal 

rendelkező elemek felsorolása 

 Halmazokba rendezés egy-két szempont 

szerint 

 Halmazábra készítése 

 Számhalmazok szemléltetése 

számegyenesen 

Vizuális kultúra,  

technika,  

testnevelés 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 

halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, közös rész, egyesítés, 

számegyenes 

 

Tanulási eredmények 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Témakör Matematika logika, kombinatorika 

Óraszám 

a, n 

5 óra 

b 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 
 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 „Bírósági tárgyalás” játék: a 

vádlók hamis állításokat 

fogalmaznak meg például a 

páros számokról, a védők 

csoportja pedig cáfolja azokat 

 Az igazsághalmaz elemeit is 

tartalmazó, néhány elemből 

álló halmaz elemeinek 

kipróbálása a nyitott mondat 

igazzá tételére 

  „Einstein-fejtörő” típusú 

játék: a szereplőkre vonatkozó 

állítások alapján személyek és 

tulajdonságok párosítása 

 Konkrét tárgyakkal, készletek 

elemeivel, geometriai 

alkotásokkal az adott 

feltételeknek megfelelő összes 

lehetőség kirakása és 

rendszerezése 

 

 Egyszerű állítások logikai értékének 

(igaz vagy hamis) megállapítása 

 Igaz és hamis állítások önálló 

megfogalmazása 

 Nyitott mondatok igazsághalmazának 

megtalálása próbálgatással 

 A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

 Kis elemszámú halmaz elemeinek sorba 

rendezése mindennapi életből vett 

példákkal 

 Néhány számkártyát tartalmazó készlet 

elemeiből adott feltételeknek megfelelő 

számok alkotása 

  

Magyar nyelv, 

természetismeret 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
„igaz”, „hamis”; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, 

rendszerező áttekintés,  

Tanulási eredmények 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort 

megért és önállóan összeállít; 

 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen 

alkalmazza társai meggyőzésére; 
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Témakör Természetes számok halmaza, számelméleti 

ismeretek 

Óraszám 

a, n 

10 óra 

b 

12 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok 

esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az 

ezekkel képzett számokat a hétköznapi helyzetekben; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Játék a „tökéletes 

pénztárgéppel” 10 000-nél 

nagyobb számokkal: a gép a tíz 

egyforma címletű pénzt kiveszi, 

és a következő fiókba beletesz 

egy tízszer akkora címletűt, 

majd kiírja a fiók tartalmát. Mit 

tettem a fiókba, és mit ír ki a 

gép? 

 Páros munkában arab számok 

átírása római számokra és 

viszont; memóriajáték 

 

 Számok helyi értékes írásmódjának 

megértése különböző alapú 

számrendszerekben csoportosítást, 

leltározást, helyiérték-táblázatba 

rögzítést tartalmazó feladatokon 

keresztül 

 Számok helyi értékes írásmódjának 

használata nagy számok esetében 

 Római számok írása, olvasása a 

következő jelekkel: I, V, X, L, C, D, 

M 

Természetismeret,  

történelem,  

rajz és vizuális kultúra 

Kulcsfogalmak/ fogalmak helyi érték, alaki érték, valódi érték,  

Tanulási eredmények 
 Nagy számokat helyi érték szerint ír, olvas 

 Római számokat ír, olvas 

Témakör Alapműveletek természetes számokkal 

Óraszám 

a, n 

16 óra 

b 

18 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 A műveleti sorrend és a 

zárójelezési szabályok 

alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a 

számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más 

zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd 

az egyes csoportok 

eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz 

többféle műveletsor megadása, 

ezek közül a megfelelő 

 Számkörbővítés; fejben számolás 

százezres számkörben kerek 

ezresekkel; analógiák alkalmazása 

 Természetes számok összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa kétjegyű 

természetes számmal 

 Írásbeli osztás legfeljebb kétjegyű 

természetes számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

 A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása fejben, 

Természetismeret,  

Történelem (időszalag) 
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kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz 

megfelelő műveletsor 

megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges 

feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék: 

egyik játékos állításokat 

fogalmaz meg, a másik játékos 

dönt ennek igazságáról; 

például: két liter tej belefér egy 

1 dm élű kocka alakú edénybe; 

a játékot az a tanuló nyeri, aki 

eltalálja az állítás 

igazságértékét 

írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

 Zárójeleket tartalmazó műveletsorok 

átalakítása, kiszámolása a természetes 

számok körében 

 Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, 

szorzandó, szorzó, szorzat,  

a szorzat tényezői,  

felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság,  

osztandó, osztó, hányados, maradék,  

zárójel, kerekítés, becslés, ellenőrzés 

Tanulási eredmények 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben, írásban és géppel 

számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

Témakör Egész számok; alapműveletek egész 

számokkal 

Óraszám 

a, n 

9 óra 

b 

11 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Vagyoni helyzet megállapítása 

játékpénzzel és 

adósságcédulákkal 

 Hőmérséklet-változás követése 

hőmérőmodellen 

 Számok szemléltetéséhez, 

összehasonlításához, sorba 

 

 Negatív számok a gyakorlatban: 

adósság, tengerszint alatti mélység, 

fagypont alatti hőmérséklet 

 Egész számok ismerete, 

összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Ellentett, abszolút 

Természetismeret, 

történelem 

(időszámításunk 

előtt/után) 

 

Hétköznapi élet 

gazdasága 

(bankszámlakivonat) 
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rendezéséhez „élő 

számegyenes” létrehozása: a 

tanulók egy, a hátukra 

ragasztott számot képviselnek, 

és az értéküknek megfelelően 

foglalják el a helyüket 

 Az előírt művelet szemléltetése 

játékpénzzel és 

adósságcédulákkal 

 Az előírt művelet szemléltetése 

a számegyenesen való 

lépegetéssel, például „Hol van a 

kisautó, ha … ?” 

 A műveleti sorrend és a 

zárójelezési szabályok 

alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a 

számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más 

zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd 

az egyes csoportok 

eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz 

többféle műveletsor megadása, 

ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

 Adott szöveges feladathoz 

megfelelő műveletsor 

megalkotása 

 Adott műveletsorhoz szöveges 

feladat írása 

érték fogalmának ismerete és 

alkalmazása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységek, ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

 Összeadás, kivonás elvégzése az 

egész számok körében 

 Ezen műveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása fejben, 

írásban  

 Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
ellentett, negatív szám, előjel, egész szám, abszolút érték, kerekítés, 

becslés, ellenőrzés 

Tanulási eredmények 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben és írásban számolás 

esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

 a fejszámoláson és az írásban végzendő műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez számológépet 

használ. 

  



98  

Témakör Közönséges törtek, tizedes törtek, 

racionális számok 

Óraszám 

a, n 

9 óra 

b 

11 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő 

törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek 

esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és 

tizedes tört alakját. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Kör (torta, pizza) és téglalap 

(tábla csokoládé) egyenlő 

részekre darabolása, adott 

törtnek megfelelő rész 

színezése; színezett részhez 

törtszám megfeleltetése 

 Törtek összehasonlítása, 

például két egyenlő nagyságú 

és alakú téglalap közül az egyik 

4, a másik 3 egyenlő részre 

osztása; az elsőben a 3 negyed, 

a másodikban a 2 harmad 

színezése 

 Egyenlő és különböző törtek 

előállítása, összehasonlítása: 

játék az makaó-jellegű 

kártyajáték szabályai szerint a 

törtek, törtrészek különböző 

alakjaival 

 A helyiérték-táblázat bővítése; 

a „tökéletes pénztárgép” „apró” 

címletekkel való kiegészítése 

(euró, eurócent) 

 Törtek szemléltetése és 

összehasonlítása párhuzamos 

számegyeneseken 

 

 Törtrészek ábrázolása, törtrészeknek 

megfelelő törtszámok meghatározása 

 Törtek összehasonlítása, 

egyszerűsítés, bővítés 

 Különböző alakokban írt egyenlő 

törtek felismerése 

 Számok helyi értékes írása tizedes 

törtek esetén 

 Számok ábrázolása számegyenesen 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz 

törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi 

értékes írásmódját tizedes törtek 

esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális 

számok közönséges tört és tizedes tört 

alakját. 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Ének-zene (hangjegyek és 

a törtek) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, 

egyszerűsítés, bővítés, tizedes tört, tizedesvessző, helyi értékes 

írásmód, racionális szám, számegyenes 

Tanulási eredmények 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos 

tizedes törtre. 
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Témakör Alapműveletek közönséges törtekkel 

Óraszám 

a, n 

9 óra 

b 

11 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 ismeri a racionális számokat és bizonyos műveleteket ebben a 

számhalmazban 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Kör- és téglalapmodell, 

tányérmodell, színes rúd modell 

alkalmazása alapműveletek 

értelmezésére 

„21-ezés” dominókkal: minden 

csoport kap egy kupac 

lefordított dominót; sorban 

húzunk, bármikor 

megállhatunk; a húzott dominót 

tetszőlegesen fordíthatjuk, 

egyik oldala a tört számlálója, 

másik a nevezője; a húzott és 

megfelelően fordított törteket 

összeadjuk; akinek az összege 

2-nél több, kiesik; az győz, aki 

legjobban megközelíti a 2-t 

 A műveleti sorrend és a 

zárójelezési szabályok 

alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a 

számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más 

zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd 

az egyes csoportok 

eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz 

többféle műveletsor megadása, 

ezek közül a megfelelő 

kiválasztása  

Adott szöveges feladathoz 

megfelelő műveletsor 

megalkotása  

Adott műveletsorhoz szöveges 

feladat írása 

 Alapműveletek értelmezése tárgyi 

tevékenységek, ábrázolások alapján 

 Alapműveletek elvégzése a 

közönséges törtek körében (összeadás, 

kivonás, természetes számmal való 

szorzás és osztás) 

 Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása 

 Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Kapott eredmény ellenőrzése 

 

 

Rajz és vizuális kultúra 

Ének-zene (hangjegyek és 

a törtek) 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
közös nevező, r 

 

Tanulási eredmények 

 elvégez bizonyos alapműveleteket a racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes becslésével; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben, írásban és géppel 

számolás esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti. 
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Témakör Alapműveletek tizedes törtekkel 

Óraszám 

a, n 

7 óra 

b 

9 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törteket írásban 

összeadja, kivonja, természetes számmal szorozza, legfeljebb 

kétjegyű egész számmal írásban osztja.  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Az írásbeli műveletvégzés 

algoritmusának segítése a 

„tökéletes pénztárgép” 

működési elvével 

„Számalkotó” játék írásbeli 

összeadáshoz, kivonáshoz 

 A tizedes törttel való osztás 

bemutatása és megtapasztalása 

mértékegység-átváltás 

segítségével 

 A műveleti sorrend és a 

zárójelezési szabályok 

alkalmazása csoportmunkában, 

például ugyanazokat a 

számokat tartalmazó, 

csoportonként más-más 

zárójeles és zárójel nélküli 

műveletsorok elvégzése, majd 

az egyes csoportok 

eredményeinek 

összehasonlítása 

 Adott szöveges feladathoz 

többféle műveletsor megadása, 

ezek közül a megfelelő 

kiválasztása 

Adott szöveges feladathoz 

megfelelő műveletsor 

megalkotása 

Adott műveletsorhoz szöveges 

feladat írása 

 „Nem hiszem” páros játék 

tizedes törtekkel 

 Tizedes törtek összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

 Tizedes törtek írásbeli osztása 

legfeljebb két tizedes jegyet 

tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

 Az alapműveletek tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

 A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályok 

ismerete és helyes alkalmazása 

írásban és géppel számolás esetén 

 Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának felismerése, 

és az annak megfelelő műveletsor 

felírása 

 Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

 

 

Természetismeret, 

kémiai, fizikai számítások 

előkészítése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
kerekítés, tizedesvessző, műveleti sorrend, helyiérték 

 

Tanulási eredmények 

 elvégez bizonyos alapműveleteket a racionális számok körében, 

eredményét összeveti előzetes becslésével; 

 írásban összead, kivon és természetes számmal szoroz és oszt; 

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó szabályokat fejben, írásban számolás 

esetén is a racionális számok körében; 

 a műveleti szabályok ismeretében ellenőrzi számolását, a kapott 

eredményt észszerűen kerekíti; 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni 

tudja, feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 
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Témakör Egyszerű szöveges feladatok 

Óraszám 

a, n, 

10 óra 

b 

12 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  Szöveget értelmez, adatokat megszűri, terv szerint dolgozik, 

megoldását ellenőrzi. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− Gondoltam egy számot” játék: a 

tanár néhány műveletből álló 

műveletsorral számoltatja a 

gyerekeket az általuk gondolt 

számmal; a tanulók 

megmondják a kapott 

végeredményt, és a tanár 

„kitalálja” a gondolt számot; a 

tanár többféle algoritmus után 

felajánlja a szerepcserét 

 Matematikai tartalmú egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

 Gazdasági területekről vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

 A mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

 A megoldás ellenőrzése 

 Gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségek becslése 

 

A szöveges feladatok 

megoldása során bármely 

tantárgyból és a 

hétköznapi élet szinte 

bármely területéről 

meríthetünk. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

 

becslés, ellenőrzés 

 

Tanulási eredmények 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít; 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat 

következtetéssel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél 

becslést végez. 
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Témakör A függvény fogalmának előkészítése 

Óraszám 

a, n 

5 óra 

b 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot 

ábrázol, megadott pont koordinátáit leolvassa. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 A tanár által adott megfeleltetés 

szabályának felismerése  

Páros munkában saját szabály 

alkotása és felismertetése a 

társsal 

 Mozijegy, színházjegy 

adatainak értelmezése; saját 

útvonal berajzolása térképre; 

torpedó játék, kültéri 

tájékozódási verseny 

 „Telefonos” játék párban vagy 

csoportban: az egyik játékos 

elkészít egy rajzot a koordináta-

rendszerben úgy, hogy más ne 

láthassa; ezután az ábra néhány 

pontjának koordinátáit közli a 

többiekkel, ami alapján nekik is 

ugyanazt kell létrehozniuk 

 A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések legalább 

egy lehetséges szabályának megadása  

 A matematikából és a mindennapi 

életből vett megfeleltetések 

tulajdonságainak megfigyelése, 

elemzése 

 Tájékozódás térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a koordináta-

rendszerben 

 

Természetismeret,  

technika,  

csillagászat 

Kulcsfogalmak/ fogalmak megfeleltetés, koordináta-rendszer, pont koordinátái 

Tanulási eredmények  konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

Témakör Sorozatok 

Óraszám 

a, n 

4 óra 

b 

6 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

− Számok, sorminták, 

díszítőelemek, kották, népi 

motívumok tanári bemutatása, 

tanulói saját munka készítése 

− Megkezdett ritmusgyakorlat 

megismétlése, tovább fűzése  

Megkezdett díszítő motívum, 

sorminta folytatása 

„Bumm” játék: számolási 

szabály követése, például a 7-tel 

osztható és a 7-est tartalmazó 

 

 Sorozatok létrehozása számokból, 

jelekből, alakzatokból 

 Szabálykövetés ritmusban, rajzban, 

számolásban 

 Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása 

 Adott sorozat esetén legalább egy 

szabály felismerése és 

megfogalmazása 

Ének-zene, 

rajz- és vizuális kultúra, 

technika 
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számokra 

− A tanár által megkezdett sorozat 

minél több szabályának gyűjtése 

csoportmunkában 

Páros munkában saját szabály 

alkotása és felismertetése a 

társsal 

A párok szabályainak 

megbeszélése, érdekességek 

megfigyelése 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
sorozat, számsorozat, szabály 

 

Tanulási eredmények 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

Témakör 
Mérés és mértékegységek 

 

Óraszám 

a, n 

10 óra 

b 

12 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, 

nagyság szerint összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Szívószál/ceruza-modellel 

szögtartományok kijelölése 

Könyv, füzet, ajtó nyitásával 

létrehozott szögtartományok 

megfigyelése; szögmérő 

használata 

 Osztályterem adatainak 

becslése, mérése (hosszúság, 

szélesség, magasság, ablakok 

területe, a terem alapterülete, 

berendezés össztérfogata, a 

teremben lévő levegő becsült 

térfogata...) 

„Üreges testek” űrtartalmának 

becslése, mérése, 

összehasonlítása 

 Iskolaépület adatainak becslése, 

mérése (folyosók hossza, 

szélessége, alapterülete; lépcső 

magassága; tornaterem hossza, 

szélessége, alapterülete, 

térfogata…) 

 Téglatest, kocka alakú üreges 

test „feltöltése” 

egységkockákkal (becslés, 

mérés, számolás) 

 Szögtartomány ismerete; 

összehasonlítás, csoportosítás; 

szögmérés 

 Terület, térfogat és űrtartalom mérése 

gyakorlati helyzetekben alkalmi és 

szabványegységekkel a természetes és 

az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet és háromszög 

kerületének, területének mérése a 

természetes és az épített környezetben 

 Téglalap, négyzet kerületének, 

területének kiszámítása 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának mérése a 

természetes és az épített környezetben 

 Téglatest, kocka alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

kiszámítása 

 

Technika: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

 

Vizuális kultúra: egyszerű 

tárgyak, geometriai 

alakzatok tervezése, 

modellezése használata 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, terület, 

űrtartalom és mértékegységei, felszín, térfogat és mértékegységei 

Tanulási eredmények 

 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, 

területét; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az 

űrtartalom szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

 téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel 

megadja, a képleteket megalapozó összefüggéseket érti. 

Témakör Síkbeli alakzatok 

Óraszám 

a, n 

9 óra 

 

b 

11 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Osztályterem, iskola, iskola 

környékének megfigyelése 

geometriai szempontból (a 

lényegtelen tulajdonságok 

kizárása) 

 Különböző készletekből adott 

szempontoknak megfelelő 

elemek válogatása 

 Szívószálból, hurkapálcából 

háromszög készítése 

(lehetséges és lehetetlen 

helyzetek) 

 Papír háromszögek 

hajtogatásával vagy síktükör 

alkalmazásával 

szimmetriatulajdonságok 

megfigyelése 

 Papír téglalap és négyzet 

tulajdonságainak gyűjtése páros 

munkában, a párok 

megoldásainak összehasonlítása 

 Tangram játék 

 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai 

alakzatok felfedezése 

 Síkbeli görbék közül a kör 

kiválasztása 

 Egyenes, félegyenes és szakasz 

megkülönböztetése 

 Síkbeli alakzatok közül a sokszögek 

kiválasztása 

 Háromszögek tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: belső szögek 

összege, háromszög-egyenlőtlenség 

 Háromszögek csoportosítása szögeik 

és oldalaik szerint 

 Téglalap és négyzet tulajdonságainak 

ismerete, alkalmazása 

 

Technika: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése, a tér 

leképezési módjai, 

népművészeti minták, 

formák. 

 

Történelem: görög betűk 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; hegyesszögű, derékszögű, 

tompaszögű, egyenlő szárú és szabályos háromszög; téglalap, négyzet 

Tanulási eredmények 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek 

összege, konvex és konkáv közti különbség, átló fogalma; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait 

alkalmazza feladatok megoldásában; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és 
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szakasz között; 

 ismeri a háromszögek tulajdonságait: belső és külső szögek 

összege, háromszög-egyenlőtlenség. 

Témakör Transzformációk, szerkesztések 

Óraszám 

a, n 

10 óra 

b 

12 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, 

szögfelezőt, merőleges és párhuzamos egyeneseket szerkeszt, 

szöget másol. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 saját eszközök mozgatása a 

padon 

 Szimmetrikus alkotások 

előállítása például tükör, 

hajtogatás, digitális eszköz 

segítségével  

 Osztályterem, iskola, közeli 

játszótér, park, tó, épület 

egybevágó részeinek keresése 

 Tapasztalatszerzés síkbeli 

mozgásokról gyakorlati helyzetekben 

 Egybevágó alakzatok felismerése a 

természetes és az épített környezetben 

 Tengelyesen szimmetrikus alakzatok 

felismerése a természetes és az épített 

környezetben 

 Alapszerkesztések: szakaszfelező 

merőleges, merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése; szögfelezés, 

szögmásolás 

 Szerkesztéshez terv, előzetes ábra 

készítése 

 

Vizuális kultúra: egyszerű 

tárgyak, geometriai 

alakzatok tervezése, 

modellezése használata 

 

Technika: megfelelő 

eszközök segítségével 

figyelmes, pontos 

munkavégzés. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

merőlegesség, párhuzamosság,  

szakaszfelező merőleges,  

szögfelező félegyenes 

Tanulási eredmények 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismer dinamikus geometriai szoftvereket, tisztában van 

alkalmazási lehetőségeikkel. 

 

Témakör Térgeometria 

Óraszám 

a, n 

8 óra 

b 

10 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 a kocka és a téglatest tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában. 
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Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Osztályterem, iskola, iskola 

környékének megfigyelése 

geometriai szempontból (a 

testek kiválasztása) 

 Téglatest- és kockamodell 

tulajdonságainak gyűjtése páros 

munkában, a párok 

megoldásainak 

összehasonlítása; a 

tapasztalatok irányított 

összegzése 

 Készletből adott szempontnak 

megfelelő elemek válogatása 

 Építés dobozokból, színes 

rudakból, kis kockákból 

(kockacukor) feltételek alapján; 

lapok, élek, csúcsok, nézetek, 

hálók megfigyelése 

 Környezetünk tárgyaiban a geometriai 

testek felfedezése 

 Téglatest, kocka tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz 

viszonyított helyzete; csúcsok, élek 

száma; lapátló, testátló 

 Testek közül gömb kiválasztása 

 Építmények készítése képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján 

 Testekről, építményekről nézeti 

rajzok, alaprajzok, hálók készítése 

 

Technika,  

földrajz: mérések a 

mindennapi életben 

 

  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

test, kocka, téglatest,  

lap, él, csúcs, lapátló, testátló,  

alaprajz, háló, nézet 

Tanulási eredmények 

 a kocka, a téglatest, hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka és a téglatest következő tulajdonságait: határoló 

lapok típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, 

élek száma; lapátló, testátló; 

Témakör Leíró statisztika 

Óraszám 

a, n 

5 óra 

b 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

  megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le 

hagyományos vagy digitális forrásból származó diagramról, majd 

rendszerezés után következtetéseket fogalmaz meg; 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Projektmunka, például iskolai 

büfével vagy szelektív 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 

felmérés készítése 

(gyűjtőmunka, a gyűjtött adatok 

bemutatása, megbeszélése, 

értelmezése, ábrázolása) 

 Megadott vagy a tanulók által 

gyűjtött adatok ábrázolása és 

elemzése csoportmunkában 

 

 Adatokat, táblázatokat és diagramokat 

tartalmazó források felkutatása 

(például háztartás, sport, egészséges 

életmód, gazdálkodás) 

 A táblázatok adatainak értelmezése 

(oszlopdiagram, kördiagram, 

vonaldiagram, pontdiagram)  

 A hétköznapi életből gyűjtött adatok 

táblázatba rendezése, ábrázolása 

hagyományos és digitális eszközökkel 

kisméretű minta esetén 

Természetismeret, magyar 

nyelv és irodalom 

tantárgyak tankönyveiből 

vett grafikonok 

értelmezése 
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 Azonos adathalmazon alapuló 

kördiagram és oszlopdiagram 

összehasonlítása becslés alapján 

kisméretű minta esetén 

 Táblázatból adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

 Átlag fogalmának ismerete, 

alkalmazása 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
adat, diagram, átlag 

 

Tanulási eredmények 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási 

módot kiválasztja, és az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és 

digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol 

Témakör Valószínűség-számítás 

Óraszám 

a, n 

5 óra 

b 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 Ismeri és használja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb 

eséllyel lehetséges” kijelentéseket 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Játék dobókockákkal, 

dobótestekkel, pénzérmékkel, 

szerencsekerékkel, zsákba 

helyezett színes golyókkal 

 Játék eseménykártyákkal a 

„biztos”, „lehetséges, de nem 

biztos”, „lehetetlen” események 

megkülönböztetésére, 

események gyakoriságának 

megfigyelésére 

csoportmunkában: 

valószínűségi kísérlethez 

(például 3 korongot feldobunk) 

tartozó eseményeket írunk 

kártyákra (például mindhárom 

kék; több a kék, mint a piros; 

nincs piros; van kék; van két 

egyforma szín; egyik színből 

sincs legalább kettő); kiosztjuk 

a kártyákat, elvégezzük a 

kísérletet, majd mindenki rátesz 

egy zsetont arra a kártyájára, 

amelyikre írt esemény 

bekövetkezett; a kísérletek 

végén elemzés: melyik a jó 

kártya, melyik rossz, melyiket 

 

 Egyszerű valószínűségi játékok és 

kísérletek 

 Valószínűségi játékok és kísérletek 

adatainak tervszerű gyűjtése 

 A „biztos”, a „lehetséges, de nem 

biztos” és a „lehetetlen” események 

felismerése 
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választanád 

 10 korongot feldobunk; a 

számegyenesen a 0-ból indulva 

annyit lépünk pozitív irányba, 

ahány pirosat dobtunk, majd 

innen annyit negatív irányba, 

ahány kéket; tippeld meg, hova 

jutsz; válassz 4 számkártyát, 

nyersz, ha ezek valamelyikére 

jutsz 

 „Nem hiszem” páros játék: 

egyik játékos események 

bekövetkezésének esélyeiről 

fogalmaz meg állítást (például 

lehetséges, de nem biztos, hogy 

két dobókockával dobva a 

dobott számok összege 13), a 

másik játékos dönt ennek 

igazságáról; a játékot az a 

tanuló nyeri, aki igazat állít 

 „Szavazós” játék: a tanár vagy 

egy tanuló állítást fogalmaz 

meg egy kísérlet kimenetelére 

(például két dobókockával a 

dobott számok szorzata 40); az 

osztály szavaz a „biztos”, a 

„lehetséges, de nem biztos” és a 

„lehetetlen” döntések 

valamelyikére. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; „lehetséges, de nem biztos” 

esemény; „lehetetlen” esemény 

Tanulási eredmények 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az 

adatokat tervszerűen gyűjti, rendezi és ábrázolja  

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, 

játékában stratégiát követ; 

 Ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 
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Etika 

 
5-8. évfolyam 

Azok a társadalmak, amelyekben a közösségi érdekek kerülnek előtérbe, 

életképesek, biztonságos alapokon nyugszanak. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy 

nevelésünket ne az egyén megismerésével, a gyermeki „én” feltárásával kezdjük. 

Az etika tantárgy célja, feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek egyéni és 

közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és 

viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása, melyhez hozzájárulnak a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, az egyén gondolkodásában formálódó, szocio-

emocionális készségek fejlesztése. Elősegítve ezzel, hogy a tanuló az eddigi személyes 

tapasztalatait és a más területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsálja. 

A tantárgy középpontjában a formálódó gyermeki személyiség áll testi, szellemi és 

lelki értelemben. Ez határozza meg a tanulás-tanítás folyamatát, illetve a tartalmi 

szerkezetet. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, valamint hazánk Alaptörvénye 

rögzíti az ember elidegeníthetetlen jogát az élethez és a szabadsághoz, következésképpen 

az etika a személy egyediségét és méltóságát helyezi középpontba. Erre az alapelvre kell 

épülnie minden társas kapcsolatnak és közösségi szerveződésnek.  

A tantárgy magába foglalja az ember minden fontos viszonyulását – önmagához, 

társaihoz és közösségeihez, környezetéhez és a világhoz –, mert ezek alapozzák meg azt az 

értékrendet, amelyre az ember döntései során támaszkodhat. Cél, hogy a foglalkozások 

azonos erővel hassanak a különböző szociális körülmények között élő, kulturális és etnikai 

szempontból eltérő csoportokhoz tartozó gyerekek fejlődésére. 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének és erkölcsi 

gondolkodásának fejlesztése, az európai civilizációban általánosan elfogadott erkölcsi 

értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban. Tegyük ezt azzal a 

szándékkal, hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend 

kialakításában, az önálló véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a 

felelős döntéshozatalban. Az etika tanulása során elemi értékek fokozatosan értékrenddé, 

többé-kevésbé koherens, folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek 

később meghatározó módon befolyásolják a felnőttkori életmódot, életfelfogást és 

életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények 

megítéléséről azonban csak akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi 

alapelvek, amelyeket a nagy többség mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése 

érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az etika tantárgy azoknak az alapértékeknek a 

megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai emberi 

értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és 

viselkedésmódok segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- 
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vagy érdekkonfliktusok jelenhetnek meg, milyen megoldási módok ma legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is 

fejlesztenek, melyek a tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete 

problémái iránt érzékenyebbé tehetik, erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre 

késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá válást, az 

egyéni tanulási stílus kialakítását, a mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó 

cselekvést, a célok elérése iránti elkötelezettséget.  

A tanuló gyakorolja az adatokra támaszkodó érvelésnek és a megfelelő 

vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat 

igénylő változatait. 

A tanulók digitális jártassága fejlődik a hiteles forrásokon alapuló kutatómunka 

végzésével, a projektmunkákkal, az elvégzett feladatok digitális eszközökkel történő 

bemutatásával. Fontos a virtuális világ etikai szabályainak felismerése és elemzése, a 

digitális önkifejezés helyessége, az információk diszkrét kezelése, tartalmak digitális 

megosztásával kapcsolatos etikai vonatkozások ismerete. 

Az etika tantárgy tanulása során gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 

tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak 

elemzését igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos 

élethelyzetekben felmerülő etikai problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése 

közben a tanuló elemző, problémamegoldó, mérlegelő gondolkodás alkalmazásával 

vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja a szerzett információt, 

következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A tantárgy támogatja az önismereten alapuló önszabályozás és önfejlesztés 

megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a kezdeményezőkészség, az 

elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A gyakorlatok 

során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, 

a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali 

készségeknek a fejlesztése válik hangsúlyossá. 

A tanulók önállóan vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások 

tervezésére, készítésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése szerepjátékkal valósul 

meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A 

tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok 

megismerésére kerül sor. A tantárgy az önismeret fejlesztése révén segíti a tanulók 

jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a hosszú 

távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az 

életvezetést, a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

 

Az etika tantárgy főbb pedagógiai alapelvei: 

 

- A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a 

cselekvésre buzdítás. 
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- A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren 

tartása. 

- Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést 

formálók. 

- A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi 

az egyes korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges 

élethelyzeteit. Valamint lehetőséget kíván adni a tanulók és tanulócsoportok 

egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 

- Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a 

különböző élethelyzeteiben. 

- Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

- Elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morálisfejlesztés, amely során a 

gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül 

szükséges a lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

- A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink 

megismerése és megőrzése alapfeladat.  

- A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, 

az egyéni és csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot 

bevonó beszélgetések. A hatékony munkavégzés érdekében közös 

szabályok felállítása javasolt. 

- A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A 

kooperatív tanulási tevékenység alkalmával az önértékelésről a 

társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének az értékelésére 

kerülhet a hangsúly.  

 

         Az etika tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási 

készséget és rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, 

fejlődés-lélektani, pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. 

Tisztában van az alapelvekkel, melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, 

akikkel munkatársi kapcsolatban van (szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok stb.) 

 

5. évfolyam 

 

Ebben az életszakaszban megerősödik a távlatosabb időszemlélet, és ez alapot kínál 

ahhoz, hogy a tanulókban fokozatosan kialakuljon a közös európai és a magyar múlt 

öröksége iránti megbecsülés. Erre építve az etika számos témaköre sikeresen kapcsolható 

össze a nemzeti öntudat és a hazafias nevelés céljaival. Ugyanennek a fejlődésbeli 

váltásnak a talaján egyre inkább kialakul a gyerekekben az előrelátás képessége, amely 

fontos lelki alapja lehet a másokért való felelősségvállalás és a környezettudatos életmód 

kialakulásának, valamint a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia 

megalapozásának. 
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Az 5. évfolyamon tanuló tanulók fejlesztése során, az erkölcsi szabályok 

értelmezésében, a többféle megközelítés mellett megjelenik az autonóm gondolkodás 

képessége is. A jó és a rossz cselekedetek elbírálásában teret nyer a tettek, szándékok 

alapján történő vizsgálat.  

A tevékenység motivációjában felerősödik a kortárs csoportban való megfelelés 

igénye és annak a tekintélyszemélynek – szülő, pedagógus - a befolyása, akihez a tanuló 

érzelmileg kötődik. Az éntudat és önismeret fejlődésében elkezdődik az én 

kibontakozásának folyamata, kialakul a saját gondolatok feletti kontroll érzése. Kialakul a 

személyes véleményformálás a saját érzelmeiről, szükségleteiről és gondolatairól.  

A szükségletek szabályozása tekintetében a 11–12 éves tanulók énfejlődését már a 

kapcsolatok által szerzett tapasztalatok is uralják. A serdülőkorba lépő viselkedése az 

aktuális társas környezet szerint változik, hitét a csoporttagok többségének értékrendjéhez 

igazodó gondolkodás uralja, de már megjelennek az önálló identitás kialakítása felé tett 

első lépések is, a serdülő fogékonnyá válik a közösségi életben megnyilvánuló 

igazságtalanságokra. A konfliktusok elemzése során fel kell mutatni, illetve meg kell 

erősíteni a problémák erőszakmentes, konstruktív és morálisan elfogadható kezelésének a 

mintáit. Szinte valamennyi témakör alkalmas a tanulók szociális érzékenységének 

fejlesztésére, amihez ebben az életkorban különösen jó eszközt kínálnak a szerepjátékok. A 

szabad beszélgetés mellett talán ez a forma tudja leginkább elősegíteni a tanulókat 

foglalkoztató kérdések felszínre hozatalát, a kételyek megfogalmazását és a közös 

válaszkeresést. 

 

Éves óraszám: 34, Heti óraszám: 1 

 

Témakör neve Óraszám 

1. Éntudat – Önismeret 5 

2. Család – Helyem a családban 6 

3. Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-

lelkületi közösségekben 

6 

4. A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem a 

társadalomban 

5 

5. A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő 6 

6. Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére 6 

Összes óraszám: 34 
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Témakör Éntudat – Önismeret 

Óraszám 

a, b, n, 

5 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- megismeri az önazonosság fogalmát és jellemzőit, azonosítja saját 

személyiségének néhány elemét; 

- ismeri testi-lelki egészséget őrző tevékenységeket és felismeri a saját 

egészségét veszélyeztető hatásokat. Megfogalmazza a saját intim terének 

határait. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

Testi és lelki változások  

A testi, lelki egészség egységének felismerése 

a saját egészségi állapot nyomon követése; 

Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés 

megfigyelése, 

Az önállósodás és növekvő felelősség 

elemzése; 

A saját és társak belső értékeinek és 

egyediségének tudatosítása. 

Én és mások 

A saját viszonyulás néhány elemének 

feltárása; 

Az emberek közötti hasonlóságok és 

különbségek felismerése, 

Az alapvető emberi viselkedésformák 

értékelése; 

Különböző emberi élethelyzetek 

megismerése; 

Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

Harmonikus jövő 

Az egészséges és harmonikus életmód 

feltételei megfogalmazása; 

A pozitív és negatív hatások felismerése saját 

élethelyzetekben; 

Megoldási modellek kialakítása nehéz 

helyzetek kezelésére; 

Az egyéni sikerek értelmezése; 

Saját tanulási célok megfogalmazása; 

Valós és virtuális környezetben példaként 

szolgáló személyek keresése. 

Természettudomány:     

Kamaszkori változások: 

testkép, testalkat; az 

egészséges táplálkozás 

alapelvei; a serdülő 

személyiségének jellemző 

vonásai; az önismeret és 

az önfejlesztés eszközei; 

veszélyforrások különféle 

élethelyzetekben; káros 

szenvedélyek. 

 

Dráma és tánc: ön- és 

társismereti játékok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, 

tervezés, tanulás, tudás, példakép, jövőkép 

Tanulási eredmények 

- reálisan értékeli helyzetét, fejlődési célokat fogalmaz meg és a célok 

megvalósítását szolgáló terveket készít; 

- felismeri a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás 

hitelességére; 
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- felismeri a helyzethez illeszkedő érzelmeket és kifejezésmódjukat, és 

ennek megfelelően viselkedik/cselekszik; 

- a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára; 

- képes a problémák elemzésére és a megoldási alternatívák alkotására, a 

probléma megoldása érdekében, önmaga motiválására; 

- döntései meghozatalakor figyelembe veszi a saját értékeit is. 

Témakör Család – Helyem a családban 

Óraszám 

a, b, n, 

6 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- megfigyeli, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas 

kapcsolatai alakítására;  

- képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

- a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára; 

- megfogalmazza, hogy a szeretetnek, a bizalomnak, tiszteletnek milyen 

szerepe van a családban, a barátságokban és a párkapcsolatokban; 

- megfelelő döntéseket hoz arról, hogy az online térben, milyen 

információkat oszthat meg önmagáról. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

Testi és lelki változások  

A testi, lelki egészség egységének felismerése 

a saját egészségi állapot nyomon követése; 

Az életkorra jellemző testi és szellemi fejlődés 

megfigyelése, 

Az önállósodás és növekvő felelősség 

elemzése; 

A saját és társak belső értékeinek és 

egyediségének tudatosítása. 

Én és mások 

A saját viszonyulás néhány elemének 

feltárása; 

Az emberek közötti hasonlóságok és 

különbségek felismerése, 

Az alapvető emberi viselkedésformák 

értékelése; 

Különböző emberi élethelyzetek 

megismerése; 

Az önértékelés módjainak tudatosítása. 

Harmonikus jövő 

Az egészséges és harmonikus életmód 

feltételei megfogalmazása; 

A pozitív és negatív hatások felismerése saját 

élethelyzetekben; 

Megoldási modellek kialakítása nehéz 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: 

konszenzus kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a dramatikus 

tevékenységek 

előkészítése során; 

Egymás munkája iránti 

tisztelet, figyelem, 

őszinteség és tapintat a 

megbeszélések során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus tevékenységek 

során. 
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helyzetek kezelésére; 

Az egyéni sikerek értelmezése; 

Saját tanulási célok megfogalmazása; 

Valós és virtuális környezetben példaként 

szolgáló személyek keresése. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
önismeret, fejlődés, önállóság, felelősség, egészség, harmónia, elfogadás, 

tervezés, tanulás, tudás, példakép, jövőkép 

Tanulási eredmények 

- megismer olyan mintákat és lehetőségeket, amelyek segítségével a 

különböző helyzetek megoldhatók, illetve tudja, hogy hová fordulhat 

segítségért; 

- azonosítja a családban betöltött szerepeket és feladatokat; 

- azonosítja saját szerepét és feladatait; 

- azonosít néhány, a családban előforduló konfliktust,  

- felismeri a család életében bekövetkező nehéz helyzeteket, megfogalmaz 

néhány megoldási módot; 

- felismeri saját családjának viszonyrendszerét, a családot összetartó 

érzelmeket és közös értékeket; 

- azonosítja az egyéni, családi és társadalmi boldogulás feltételeit. 

Témakör Társas tudatosság és társas kapcsolatok – 

Helyem a társas-lelkületi közösségekben 

Óraszám 

a, b, n, 

6 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

   - helyesen feltérképezi, hogy saját érzelmi állapota és viselkedése milyen 

következményekkel járhat, és milyen hatást gyakorolhat a társas 

kapcsolatai alakítására; 

   - képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére; 

   - a családjában és ismeretségi körében talál olyan mintákat, amelyek 

példaként szolgálnak számára; 

    - megfogalmazza, hogy a szeretetnek, az elkötelezettségnek, 

bizalomnak, tiszteletnek milyen szerepe van a barátságokban, a páros 

kapcsolatokban és az iskolai közösségekben. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

Szükségünk van társakra 

A társas kapcsolatok fontosságának 

hangsúlyozása 

Az elhagyatottság, a kirekesztettség 

állapotának elképzelése 

A hagyományos és a modern technológia 

nyújtotta kapcsolattartási lehetőségek 

gyakorlása 

A kapcsolat kezdete 

A rokonszenv, ellenszenv azonosítása 

Az ismeretlenek iránti bizalom vagy 

bizalmatlanság okai feltárása 

A virtuális kapcsolatteremtési formák 

véleményezése, a virtuális identitások 

lehetséges megismerési módjai 

Magyar nyelv és 

irodalom: közéleti 

kommunikáció 

(megbeszélés, vita, 

felszólalás, hozzászólás, 

alkalmi beszéd, 

köszöntés, kiselőadás). 

 

Dráma és tánc: 

konszenzus kialakításának 

képessége és 

eszköztárának 

megismerése a dramatikus 

tevékenységek 



 

116  

A kapcsolat ápolása 

A kortárs, baráti kapcsolatokat összetartó 

szokások, a jó működés feltételeinek feltárása, 

a jó problémamegoldási minták megismerése 

A bizalom, támogatás, törődés, őszinteség és a 

bántás megjelenési formáinak azonosítása 

A megértésre törekvő, egyenrangú 

kommunikáció gyakorlása 

A kapcsolatokat gyengítő okok feltárása, a 

kialakuló konfliktusok elemzése 

Konfliktuskezelési lehetőségek felismerése és 

gyakorlása 

előkészítése során; 

Egymás iránti tisztelet, 

figyelem, őszinteség és 

tapintat a megbeszélések 

során, 

belső irányítású 

csoportszerveződés 

dramatikus tevékenységek 

során. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
rokonszenv, ellenszenv, barátság, kapcsolat, bizalom, bizalmatlanság, 

támogatás, törődés, őszinteség, bántás, megértés, konfliktus 

Tanulási eredmények 

- képes a saját véleményétől eltérő véleményekhez tisztelettel viszonyulni, 

a saját álláspontja mellett érvelni; 

- felismeri a konfliktus kialakulására utaló jelzéseket; 

- rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére 

és megoldási javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

- azonosítja a csoportban elfoglalt helyét és szerepét, törekszik a 

személyiségének legjobban megfelelő feladatok vállalására; 

- törekszik mások helyzetének megértésére, felismeri a mások érzelmi 

állapotára és igényeire utaló jelzéseket; 

- nyitott és segítőkész a nehéz helyzetben levő személyek iránt; 

- különbséget tesz a valóságos és a virtuális identitás között, felismeri a 

virtuális identitás jellemzőit. 

Témakör A társas együttélés kulturális gyökerei: 

Nemzet – helyem a társadalomban 

Óraszám 

a, b, n, 

5 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- értelmezi a szabadság és az önkorlátozás, a tolerancia és a szeretet 

megjelenését és határait egyéni élethelyzeteiben; 

- azonosítja a valós és a virtuális térben történő zaklatások különböző 

fokozatait és módjait, van terve a zaklatások elkerülésére és kivédésére; 

tudja, hogy hová fordulhat segítségért; 

- fizikai vagy digitális környezetben információt gyűjt és megosztja 

tudását a sport, tudomány, technika, művészetek vagy a közélet területén 

a magyar nemzet vagy Európa kultúráját meghatározó kiemelkedő 

személyiségekről és tevékenységükről; 

- ismeri a nemzeti identitást meghatározó kulturális értékeket, és indokolja, 

hogy miért fontos ezek megőrzése; 

- azonosítja a nemzeti és európai értékek közös jellemzőit, az európai 

kulturális szemlélet meghatározó elemeit. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

A közösségek összetartó ereje 

Saját identitást képező néhány közösség 

mélyebb megismerése: nemzet, nemzetiség, 

Történelem, 

társadalmi és 
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beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

nyelvi-kulturális közösség 

Olyan közösségek megismerése, melyeknek a 

tanuló nem tagja 

A csoportba kerülés lehetőségei. Saját 

csoporton belüli helyzet, tevékenység 

értékelése 

A közösségek értékei 

A segítség, együttérzés, tolerancia, 

egyenlőség, igazságosság, méltányosság, 

önzetlenség, felelősségvállalás jelentőségének 

vizsgálata a társas együttműködésben, és ezek 

hiányának a következményei 

Önkéntes, másokat segítő tevékenységek. 

Saját csoport kritikus szemléletű értékelése a 

befogadás-elfogadás, valamint az 

értékteremtés szempontjából 

Az alapvető gyermekjogok megismerése 

A köztulajdon megbecsülése és a 

magántulajdon védelme 

A közösségek működése 

Valós és virtuális közösségek írott 

szabályainak és íratlan szokásrendjének 

feltárása 

A hatékony együttműködés feltételei 

számbavétele 

A közös szabályalkotás, a jó 

munkamegosztás, a vezető szerepének 

elemzése 

Egyéni és közösségi érdekek összevetése 

A társas élet lehetséges konfliktusainak okai, a 

konfliktusok kezelése 

állampolgári 

ismeretek: 

A magyarság eredete; 

mondókák, krónikák, 

nyelvtudomány; 

hasonlóságok és 

különbségek a 

katolikus és a 

protestáns vallások 

között. 

 

Vizuális kultúra: 

Valóság és képzelet. 

 

Dráma és tánc: 

Némajátékos, szöveges és 

mozgásos improvizációk; 

improvizációk 

összefűzése 

jelenetsorokká; történetek 

feldolgozása különféle 

drámajátékos 

tevékenységekkel. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

csoport, közösség, nemzet, nemzetiség, beilleszkedés, kirekesztés, érdek, 

egyenlőség, igazságosság, méltányosság, önzetlenség, felelősségvállalás, 

vezető, példakép 

Tanulási eredmények 

- azonosítja a nemzet, a kulturális közösség számára fontos értékeket, 

indokolja, hogy ezek milyen szerepet játszanak a saját életében; 

- érzelmileg azonosul az állami, nemzeti és egyházi ünnepkörök 

jelentőségével, értelmezi a hozzájuk kapcsolódó jelképeket, valamint az 

ünnepek közösségmegtartó szerepét; 

- azonosítja azokat a kulturális különbségeket, helyzeteket, amelyek etikai 

dilemmákat vetnek fel, és véleményt alkot róluk; 

- értékeli az etikus és nem etikus cselekvések következményeit; 

- a csoporthoz való csatlakozás, vagy az onnan való kiválás esetén 

összeveti a csoportnormákat és a saját értékrendjét. 
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Témakör A természet rendjének megőrzése és a 

fenntartható jövő 

Óraszám 

a, b, n, 

6 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- folyamatosan frissíti az emberi tevékenység környezetre gyakorolt 

hatásaival kapcsolatos ismereteit fizikai és digitális környezetben, 

felelősségteljes szemlélettel vizsgálja a technikai fejlődés lehetőségeit; 

- megismeri a természeti erőforrások felhasználására, a 

környezetszennyezésre, a globális és társadalmi egyenlőtlenségek 

problémájára vonatkozó etikai felvetéseket; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

Létezésünk feltételei 

Saját szükségletek, érdekek és értékek 

feltárása, ezek motiváló hatása a 

cselekvésekre 

A testi és szellemi egészség forrásainak 

megismerése– egyéni, társadalmi és 

környezeti szinten 

A különböző életkörülményű emberek 

életmódjának összehasonlítása 

Fejlődés: értékek és veszélyek 

 Ember és környezete viszonyának 

értelmezése 

 A környezetszennyezés jelenségének 

meghatározása, fő területei, hatása a 

Föld, az élőlények, köztük az ember 

életére 

A technikai fejlődés néhány területének 

feltárása, az ember életmódjára és - 

minőségére ható jellegzetessége 

Etikai kérdések felvetése a virtuális 

tevékenységgel, a médiatartalmakkal, a 

technikai eszközök alkalmazási módjaival 

kapcsolatban, saját ilyen jellegű 

tevékenységek reflektív vizsgálata 

Felelősség és cselekvés a jövő érdekében 

A közvetlen környezet állapotának kritikus 

szemléletű vizsgálata 

A világ jelenéért és jövőjéért vállalható 

emberi felelősség néhány elemének 

megfogalmazása 

Saját és közösségi cselekvési lehetőségek 

tervezése a környezetvédelem érdekében 

Természettudomány: 

a környezet és az ember 

egysége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a 

tömegkommunikáció 

legfőbb üzeneteinek 

dekódolása. 

 

Technika és 

tervezés:környezettudatos

ság. 

 

Vizuális kultúra: tervezett 

és alakított környezet; 

vizuális kommunikáció,  

jelértelmezés, jelalkotás; 

kép és szöveg. 
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Kulcsfogalmak/ fogalmak 
természetvédelem, környezetvédelem, média, virtuális tér, tudatos 

fogyasztó, létszükséglet, takarékosság, mértékletesség, felelősségvállalás 

Tanulási eredmények 

- megfogalmazza személyes felelősségét a természeti és tárgyi környezet 

iránt, megoldási javaslatot tesz környezetének megőrzésére, esztétikus 

fejlesztésére 

- felismeri az ökológiai, ökonómiai egyensúly hétköznapi szükségességét 

- döntéseket hoz arról, hogy milyen szokások kialakulásával járul hozzá a 

fenntarthatóság megvalósításához, milyen cselekvéseket tehet a 

természeti, társadalmi problémák kezelése érdekében; 

- megfogalmazza, hogy a pozitív egyéni és társadalmi jövőkép elérését 

milyen feltételek támogatják.  

Témakör 

Az európai kultúra hatása az egyén 

értékrendjére 

 

Óraszám 

a, b, n, 

6 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- feltárja, hogy az Európa vallási arculatát meghatározó egyházak 

tevékenysége, szokás- vagy értékrendje milyen módon jelenik meg a 

társadalomban; 

- feltárja, hogyan jelennek meg a hétköznapok során a tárgyalt 

világvallásoknak az emberi életre vonatkozó erkölcsi tanításai; 

- értelmezi a szeretetnek, az élet tisztelete elvének a kultúrára gyakorolt 

hatását; 

- értelmezi az egyes egyházak ünnepköréhez kapcsolódó alapvető vallási, 

kulturális eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó bibliai (Ó és Új 

Szövetségbeli) szövegekre támaszkodó történeteteket; 

- összekapcsolja az egyes egyházak, vallások ünnepköreit és a hozzájuk 

tartozó jelképeket, szokásokat, néphagyományokat; 

- a zsidó és keresztény bibliai történetekben, kulturálisan hagyományozott 

történetekben megnyilvánuló igazságos és megbocsátó magatartásra saját 

életéből példákat hoz; 

- saját életét meghatározó világnézeti elkötelezettség birtokában 

alkalmazza a kölcsönös tolerancia elveit. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

a kooperatív csoportmunka 

 

az egész csoportot bevonó 

beszélgetések 

 

a hatékony munkavégzés 

érdekében közös szabályok 

felállítása 

 

a tanuló munkáiból 

összeállított portfólió 

 

digitális eszközök alkalmazása 

Kérdések és válaszok a világról 

A világra vonatkozó személyes kérdések 

megfogalmazása, a megismerés lehetőségei 

Az információk elemzése a hitelesség alapján 

A logikai érvelések gyakorlása 

A tény, a vélemény, a tudás, a hit, az 

értékítélet fogalmak értelmezése 

Az érték- és világnézeti különbségek 

azonosítása 

A helyes és a helytelen dilemmái 

Különböző és hasonló, azonos helyzetről 

alkotott értékítéletek elemzése 

Néhány kulturális szabályozórendszer 

megismerése, ezek eredete és hatásai 

Természettudomány: a 

Föld helye a 

Naprendszerben és a 

Világegyetemben; 

Kopernikusz 

tudománytörténeti 

jelentősége. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

Biblia; történetek az 

Ószövetségből; a görögök 

és rómaiak vallása; Az 
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A lelkiismeret működésének megérzése, 

átérzése a döntésekben 

Személyes erkölcsi elvek feltárása  

Dilemmahelyzet elemzése erkölcsi 

szempontból 

A vallási és a kulturális hagyományok 

tanításai 

Az istenhívő világnézet sajátosságainak 

vizsgálata 

A környezetben fellelhető vallások néhány 

szokásának, ünnepének megismerése, ezen 

keresztül a világnézeti-kulturális sokszínűség 

tudatosítása 

Újszövetség; Jézus 

története; a kereszténység 

kialakulása és elterjedése: 

üldözött vallásból 

államvallás; a római 

katolikus egyház 

felépítése, jellemzői. Az 

iszlám vallás megjelenése 

és alapvető tanításai.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: képek és 

formák a költészetben; az 

irodalmi művek szóbeli és 

írásbeli szövegműfajainak 

jellemzői. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
világkép, világnézet, tudás, tény, vélemény, információ, hitelesség, 

együttélés, hit, istenhit, vallás, egyház, vallási tanítás, jó, rossz, lelkiismeret 

Tanulási eredmények 

- egyéni cselekvési lehetőségeket fogalmaz meg a közös erkölcsi értékek 

érvényesítésére;  

- képes az európai, a nemzeti kultúra közös eredetének, forrásainak 

értelmezésére 

- reflektíven értékeli a tudásszerzés módjait, különös tekintettel a forrás 

hitelességére; 

- képes a helyzetnek megfelelő érzelmek kifejezésére. 
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Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

 
5-8. évfolyam 

 

A tanulási terület a történelem, az állampolgári ismeretek, valamint a hon- és 

népismeret tantárgyakat foglalja magában. Középpontjában az emberi civilizáció – és annak 

részeként a magyarság – által létrehozott kulturális, társadalmi, politikai és gazdasági 

eredmények bemutatása, emberek és közösségeik viszonyának tanulmányozása áll. 

A történelem az emberi közösségeknek a múltról alkotott tudása; egyfelől az 

emberekkel megtörtént eseményekről tanúskodó különböző források és bizonyítékok, 

másfelől az ezekről alkotott interpretációk és vélekedések összessége. 

A történelmi tudás meghatározó önmagunk és mások megismerése szempontjából, 

hiszen az egyén és közösségeinek helyzete mindig annak a következménye, amit előtte más 

emberek és közösségek gondoltak, tettek és tapasztaltak. A mai politikai, társadalmi, 

gazdasági és kulturális jelenségek és a hozzájuk kapcsolódóvélekedések a történelmi 

folyamatok aktuális termékei, jelenkori állomásai. A történelmi tudás érthetővé teszi egyrészt 

azt, hogy a múlt alakította a jelent, és emiatt érdemes tanulmányozni; másrészt azt, hogy a 

jövőt a jelen fogja alakítani, ezért ennek a múlt segítségével történő megértése fontos és 

szükséges. A történelem tanulása során lényeges annak  felismerése, hogy a történelmi 

folyamatoknak okai és következményei vannak – ezért is értelmezhetőek utólag –, de nem 

determináltak: emberi értékválasztások, szándékok, cselekedetek alakítják őket. 

A történelemtanítás fő feladata olyan ismeretek és értékek közvetítése, valamint 

kompetenciák elsajátíttatása, amelyek hozzásegítik a tanulót, hogy tájékozott, aktív és 

elkötelezett állampolgárrá, kisebb és nagyobb közösségeinek felelős tagjává váljék. 

A történelemtanítás feladata továbbá, hogy a tanuló ismerje fel, hogy a történelem 

szereplői különféle mintákat közvetítenek a jelen embere számára is, a múlt tanulságai 

kihatnak saját döntéseinkre. Fontos, hogy tudatosítsa, a jelen, annak minden eseménye a jövő 

történelme, s így ő is annak résztvevője. 

A történelemtanulás során a tanuló megismerkedik a magyar és a világtörténelem 

legfontosabbnak tartott eseményeivel, jelenségeivel, folyamataival és szereplőivel. Ez jelentős 

mértékben elősegíti, hogy a tanuló megismerje és elsajátítsa azt a kulturális kódrendszert, 

amely lehetővé teszi számára identitása, valamint a magyar nemzet és a keresztény 

normarendszeren alapuló európai civilizáció iránti elkötelezettsége kialakítását és 

megerősítését. 

A történelem tantárgy tanulása folyamán a tanuló számos olyan történettel, 

konfliktussal, dilemmával, emberi magatartással és sorssal találkozik és foglalkozik, amely 

nemcsak tájékozottsága, életismerete és gondolkodási képessége kibontakozásához járul 

hozzá, hanem erkölcsi és érzelmi fejlődését is szolgálja. A magyar történelem tanulása és 

tanulmányozása segít megértenie Magyarország és a magyar nemzet helyét és helyzetét a 

világban, segít elmélyíteni benne a hazaszeretet érzését. 

Az állampolgári ismeretek tantárgynak a megszerzett történelmi tudásra szervesen 

épülő témái és tevékenységei – az alap- és középfokú tanulmányok zárásaként a 8. és 12. 

évfolyamon – a tanuló számára fontos és hasznos ismereteket ad az állam működéséről és 

intézményeiről, valamint a család és az állam gazdasági szerepéről. 

A tantárgy tudást, kultúrát és normákat közvetít, és a tanulót hozzásegíti ahhoz, hogy 

hazáját szerető, önálló és felelős, demokratikus gondolkodású polgárrá, a kisebb-nagyobb 

közösségek értékalkotó tagjává váljon, valamint ahhoz, hogy ismerje és gyakorolni tudja az 
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aktív és felelős állampolgári léthez szükséges eljárásokat, élni tudjon a társadalmi 

intézményrendszer nyújtotta lehetőségekkel. 

Fő cél a normakövető magatartás és a társadalmi felelősségvállalás megalapozása, a 

szabadság és felelősség, valamint az alapvető jogok és kötelességek egyensúlyának 

megismerése. További cél a jogrendszer mindennapi élettel való összefüggéseinek 

értelmezése, a jogérvényesülés területeinek és az érdekérvényesítés lehetőségeinek feltárása. 

Cél továbbá az alkotmányosságon alapuló politikai kultúra ismérveinek és jelentőségének 

megértése, mely így a tanuló szocializációjának szerves részévé válik. 

Az is cél, hogy a tanuló ismerje és értelmezze a nemzeti és európai identitás kettős 

jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

A tantárgy műveltségtartalmában nem az elméleti jelleg dominál. Az állampolgári 

ismeretek elsajátítása és aktív kialakítása a tanuló tapasztalataira, élményvilágára, önálló és 

csoportos vizsgálódásaira épít. A kooperatív tanulási technikák elősegítik a másik ember 

véleményének megértését, az empatikus viszonyulást, a társadalmi kérdések közös 

megbeszélését és az erkölcsi dilemmák megvitatását. 

 

5. évfolyam 

 
Éves óraszám az ’a, b, n’ osztályokra:  

72 Heti óraszám: 2 

 

 

Témakör 

Témakörök feldolgozásának 

óraszáma 

Osztályok megjelölése 

a, b, n 

Személyes történelem 7 

Fejezetek az ókor történetéből 14 

A kereszténység 6 

A középkor világai 14 

Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 21 

Két mélységelvű téma kidolgozása 

Személyes történelem (2) 

Árpád-kor (6) 

8 

Év végi ismétlés 2 

Év végi óraszám 72 

 

Az általános iskola 5. évfolyamán a történelemtanítás bevezeti a tanulót a történelmi 

múlt megismerésébe. A tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív hozzáállás 

megteremtése és a legfontosabb ismeretek elsajátítása mellett ekkor kezdődik a 

történelemtanuláshoz szükséges alapvető tanulásmódszertani jártasságok, készségek 

kialakítása. A tanuló egyfelől megismerkedik az ókor, középkor, kora újkor és az újkor 

történelmének néhány jellemző vonásával, jelenségével, a magyar történelem legfontosabb 

fordulópontjaival, hőseivel és szereplőivel a 19. század közepéig. Elsajátítja, és alkalmazni 

kezdi a kulcsfogalmakat, gyakorolja a változatos tevékenységformákat – információszerzés és 

-feldolgozás; tájékozódás időben és térben; történetek megértése, elbeszélése, megvitatása stb. 

–, amelyek megalapozzák történelemtanulási készségeinek fejlődését, történelmi 

gondolkodásának kialakulását. 
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Ebben a szakaszban elsősorban konkrét történelmi események és élethelyzetek, 

szokások képszerű bemutatása, történetek elmesélése a jellemző. A tantervi témakörök egy 

jelentős részét történeti korok szerint beágyazott életmódtörténeti és portré témák adják. 

Előbbiek a régmúlt korok embereinek életét mutatják be egy-egy konkrét település és nép 

mikrovilágán, illetve az ezekhez kapcsolódó történeteken keresztül. A kerettanterv a 

települések esetében ajánlásokat fogalmaz meg, amelyektől a helyi tantervek összeállítása 

során a pedagógusok régiójuknak megfelelően eltérhetnek. További fontos alapelv a 

jelenségalapú megközelítés, vagyis a tanuló nem általános modelleken, hanem egyes 

települések/népek életén keresztül ismerkedik meg az ókor, a középkor, a kora újkor és az 

újkor világával. A portré típusú témakörök a magyar történelem néhány kiemelkedő 

személyiségének, hősének életét, cselekedeteit és történelmi jelentőségét dolgozzák fel, 

miközben megismertetik a tanulót a hozzájuk fűződő történeti hagyománnyal. 

 

 

Témakör Személyes történelem 

Óraszám 

7 óra 

a,b,n, 

 

Altémák 

 Körülöttem a történelem;  

címer,  

zászló,  

pecsét,  

 

Az idő mérése. 

 

Történelmi korszakok 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Időszalag készítése. 

 

Ország, település, iskola, 

sportegyesület és egyéb 

címerek gyűjtése 

 

 Egyszerű, személyes történetek elmesélése. 

 Családi fotók, tárgyak, történetek gyűjtése és 

rendszerezése. 

 Címer, zászló, pecsét készítése önállóan vagy 

társakkal. 

 Információk gyűjtése képi és tárgyi forrásokból 

megadott szempontok szerint. 

A történelmi idő ábrázolása vizuális eszközökkel. 

Matematika; időszalag 

készítése, római számok 

ismerete 

 

Természetismeret; 

időegység ismerete 

 

Vizuális kultúra; címerek 

tervezése, rajzolása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: kódex. 

 

Kronológia: Kr. e. és Kr. u., évszázad, őskor, ókor, középkor, újkor, 

jelenkor/modern kor.  

 

Tanulási eredmények 

ismeri a nagy történelmi korszakok elnevezését és időhatárait, néhány kiemelten 

fontos esemény, 

jelenség és történelmi folyamat időpontját; 
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Témakör Fejezetek az ókor történetéből 

Óraszám 

13 óra 

a,b,n, 

 

Altémák 

  Az ókori Egyiptom világa 

 

 Az ókori Hellász öröksége 

 

 Az ókori Róma öröksége 

 

 Görög-római hadviselés 

 

 Képek a népvándorlás korából 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 

Képek gyűjtése és 

rendszerezése ókori 

épületekről 

 

 

Egy ókori ütközet 

rekonstruálása (film, kép, 

ábra, térképvázlat 

segítségével 

 Az ókori egyiptomi, görög és római életmód 

főbb vonásainak felidézése. 

 Információk gyűjtése az ókori és a modern 

olimpiai játékokról, és összehasonlításuk. 

 Az ókori hadviselés legalapvetőbb jellemzőinek 

bemutatása. 

 Görög hoplita felismerése, fegyverzetének 

azonosítása képen, rekonstrukciós ábrán. 

 A tanult háborúk okainak és következményeinek 

bemutatása; illetve a tanult hősökhöz 

kapcsolódó történetek felidézése. 

 Mai magyar településnevek azonosítása az ókori 

Pannónia térképén.  

 A Hun Birodalom földrajzi kiterjedésének 

nyomon követése a térképen. 

 A nomád életmód, gazdálkodás és hadviselés 

alapvető jellegzetességeinek felidézése. 

Történelmi mozgások (pl. hadmozdulatok, 

hadjáratok, népmozgások) nyomon követése 

történelmi térképen. 

 Magyar nyelv és 

irodalom: Mondák, 

mitológiai történetek,  

 

 Etika: 

 Alapvető erkölcsi 

értékek. 

 

 Természetismeret: 

 Tájékozódás a 

térképen, égtájak, 

földrészek, alapvető 

térképészeti jelölések. 

Az állatok háziasítása. 

 

 

 Vizuális kultúra: 

 

 Egyiptomi és 

mezopotámiai sírtípusok 

és templomok (pl. 

Kheopsz fáraó piramisa, 

zikkurat 

 /toronytemplom/, 

a karnaki Amon 

templom), szobrok az 

ókori Egyiptomból (pl. 

az írnok szobra, 

Nofretete fejszobra), 

ókori keleti 

falfestmények vagy 

 domborművek 

(pl. Fáraó vadászaton – 

thébai falfestmény). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: öntözéses földművelés, fáraó, piramis, hieroglifa, városállam, jósda, 

többistenhit, olümpiai játékok, monda, provincia, rabszolga, gladiátor, 

amfiteátrum, falanx, légió, népvándorlás. 
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Személyek: Kheopsz, Zeusz, Pallasz Athéné, Nagy Sándor, Romulus, Hannibál, 

Julius Caesar, Augustus, Attila.  

 

Kronológia: Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 490 a marathóni csata, Kr. u. 476 a 

Nyugatrómai Birodalom bukása. 

 

Topográfia: Egyiptom, Nílus, Athén, Olümpia, Spárta, Itália, Róma, Pannónia, 

Aquincum, Marathón, Római Birodalom.  

Tanulási eredmények 

be tudja mutatni a különböző korok életmódjának és kultúrájának főbb vonásait 

és az ókorban élt emberek életét befolyásoló tényezőket 

önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 

bemutatni, saját véleményt megfogalmazni 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek 

között 

 

Témakör A kereszténység 

Óraszám 

5 óra 

a,b,n, 

 

Altéma 

  Az Ószövetség népe 

 

 Jézus élete, tanításai és a kereszténység 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 

 Képek gyűjtése 

bibliai helyszínekről 

  

A bibliai történeteket 

ábrázoló képek, 

művészeti alkotások 

gyűjtése. 

 

 Jézus élete legfontosabb eseményeinek 

bemutatása. 

 Jézus erkölcsi tanításainak értelmezése. 

 A kereszténység fő jellemzőinek és 

elterjedésének bemutatása. 

 A Héber Biblia máig ható innovációi: 

egyistenhit, tízparancsolat, heti pihenőnap 

 Magyar nyelv 

és irodalom: bibliai 

történetek (pl. a 

teremtéstörténet és a 

vízözön története a 

Bibliában). 

 

 Etika: 

 Alapvető erkölcsi 

értékek. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: egyistenhit, Biblia, Ószövetség/Héber Biblia, Újszövetség, zsidó 

vallás, keresztény vallás, keresztség és úrvacsora. 

 

Személyek: Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Szent Péter és Szent 

Pál apostolok. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, Betlehem. 

kultúra, művészet, hit, vallás, egyház, világkép. 

Tanulási eredmények 

tisztában van a zsidó-keresztény kultúra kialakulásának főbb állomásaival, 

ismeri a legfontosabb tanításait és 

hatását az európai civilizációra és Magyarországra; adott történetben 

különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek között 
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Témakör . A középkor világai 

Óraszám 

13 óra 

a,b,n, 

 

Altémák 

  Élet a várban – egy magyar vár (pl Visegrád) és uradalom 

bemutatásával 

 Élet a kolostorban – egy Magyar kolostor (pl Pannonhalma) 

bemutatásával 

 Élet a középkori városban – egy Magyar város (pl. Buda) bemutatásával 

 A keresztes lovagok világa 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

Céhszabályzat vagy cégér 

készítése önállóan vagy 

társakkal. 

 

Egy középkori ütközet 

rekonstruálása (film, kép, 

ábra, térképvázlat 

segítségével). 

 

Beszámoló készítése egy 

lovagi tornáról és/vagy a 

lovagi erényekről 

 

 A középkori és a mai 

életforma néhány 

jellegzetességének 

összehasonlítása. 

 A középkori kultúra főbb 

vonásainak felidézése. 

 Az egyes középkori 

társadalmi rétegek 

életformája közti eltérések 

összehasonlítása. 

 A középkori város és a 

falu összehasonlítása 

megadott szempontok 

alapján (pl. jellegzetes 

foglalkozások, életmód). 

 A középkori hadviselés 

legalapvetőbb 

jellemzőinek bemutatása. 

A középkori páncélos lovag 

felismerése, fegyverzetének 

azonosítása képen, 

rekonstrukciós ábrán 

 Magyar nyelv és irodalom: 

Középkori témájú mesék, mondák a 

királyokról, lovagokról, földesurakról. 

 

 Idegen nyelvek: 

 A híresebb középkori városok 

nevének helyes kiejtése a tanult nyelven. 

 

 Vizuális kultúra: 

 A középkori építészet, a román és a 

gótikus stílus jellemzői; középkori freskók, 

táblaképek, üvegablakok és oltárszobrok. 

 Reneszánsz paloták. 

 A reneszánsz nagy mesterei. 

 

 Ének-zene: 

 Gregorián énekek, a reneszánsz 

zene. 

 

 Testnevelés: Érdekességek a 

testedzés történetéből – a parasztok 

sportjai, lovagi játékok. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: földesúr, lovag, nemes, uradalom, jobbágy, robot,  pápa, szerzetes, 

bencés rend, pálos rend, kolostor, katolikus, román stílus, gótikus stílus, polgár, 

céh, iszlám vallás. 

 

Személyek: Szent Benedek, Gutenberg, Mohamed. 

 

Topográfia: Visegrád, Pannonhalma, Szentföld, Anglia, Franciaország. 

Tanulási eredmények 

képes megfigyelni és összehasonlítani a történelemben előforduló különböző 

emberi magatartásformákat és élethelyzeteket  

egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait 

alátámasztja 

önállóan képes eseményeket, történeteket elmondani, történelmi személyeket 

bemutatni, saját véleményt megfogalmazni 
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Témakör Képek és portrék az Árpád-kor történetéből 

Óraszám 

20 óra 

a,b,n, 

 

Altémák 

 Történetek a magyarok eredetéről 

 Honfoglalás és kalandozás 

 Szent István és a magyar állam 

 Árpád-házi királyportrék 

 Árpád-kori szentek 

 Árpád-kori győztes harcok és csaták 

 Magyarország koronázási jelvényei 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Információk gyűjtése és 

megbeszélése az Árpád-

kor uralkodóiról, 

szentjeiről. 

 

A Szent Korona és a 

koronázási jelvények 

megtekintése. 

 

Az Árpád-kori magyar 

történelem kiemelkedő 

alakjait ábrázoló képek 

gyűjtése. 

 A mondák és a valóság közötti 

kapcsolatok és ellentmondások 

felismerése. 

 A tanult mondai történetek 

felidézése, a mondai hősök 

szándékainak azonosítása. 

 Mondai szereplők felismerése 

képek, művészeti alkotások 

alapján. 

 Rekonstrukciós rajzok, ábrák 

elemzése és/vagy készítése a 

honfoglaló magyarok 

viseletéről, lakóhelyéről, 

fegyverzetéről. 

 Történetek felidézése az Árpád-

kori magyar történelemből. 

 A tanult történelmi személyek 

jelentőségének felismerése. 

 A tanult uralkodók elhelyezése 

az időszalagon. 

 Magyar nyelv és irodalom: 

A hun-magyar mondakör. 

Részletek magyar szentek 

legendáiból. 

 Természetismeret: 

 A Kárpát-medence tájegységei, 

gazdaságföldrajzi jellegzetességeik. 

 Ének-zene: 

 A magyar népzene régi rétegű és 

új stílusú népdalai, a népi tánczene. 

 Vizuális kultúra: 

 Festmények, szobrok és filmek a 

magyar mondavilágról, a 

vérszerződésről, a honfoglalásról és az 

államalapításról. 

 Népvándorlás kori tárgyak. A 

román stílus hazai emlékei. 

Részletek népszerű játékfilmekből. (Pl. 

Koltay Gábor: Honfoglalás; Koltay 

Gábor: István, a király.) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmak: hunok, finnugor, törzs,  vérszerződés, fejedelem, honfoglalás, 

székelyek, kalandozások, vármegye, tized, ispán, Szent Korona, 

tatárok/mongolok, kunok. 

Személyek: Álmos, Árpád, Géza, I. (Szent) István, I. (Szent) László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, IV. Béla, Szent Gellért, Szent Erzsébet, Szent Margit.  

Kronológia: 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 István 

uralkodása, 1222 az Aranybulla kiadása, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-

ház kihalása. 

Topográfia: Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Esztergom, Buda, 

Székesfehérvár, Horvátország, Muhi, Német-római Császárság. 

Tanulási eredmények 

ismeri és fel tudja idézni a magyar és az európai történelmi hagyományhoz 

kapcsolódó legfontosabb mítoszokat, mondákat, történeteket, elbeszéléseket 

ismeri a középkori magyar történelem kiemelkedő alakjait, cselekedeteiket, 

illetve szerepüket a magyar nemzet történetében 

fel tudja idézni a középkori magyar történelem legfontosabb eseményeit, 

jelenségeit, folyamatait, és fordulópontjait 

adott történetben különbséget tud tenni fiktív és valós, irreális és reális elemek 

egyszerű történelmi kérdésekről véleményt tud megfogalmazni, állításait 

alátámasztja 
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Hon- és népismeret 
 

A hon- és népismeret tartalmazza a népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a közösségi, 

nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási területeket. 

Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra értékeinek 

megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő magatartás, 

illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti 

őket a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi kérdésekre 

adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános emberi értékek 

hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

 

A tantárgy megalapozza a tanulók nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, nemzeti 

értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, valamint a világ 

többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást is megérthesse. 

Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-medence hagyományainak 

és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből felidézhető vagy az élő néphagyományok 

gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! programban történő részvétel néprajzi 

megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, 

kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, 

etikai és esztétikai neveléséhez, a természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a 

társadalomba való beilleszkedésükhöz.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos gazdálkodó 

életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, valamint a polgári 

értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a közösségi életforma működésére, 

az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható formáira Részesei lehetnek a játékok 

segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a 

családon belüli szerepek, feladatkörök elsajátítására. 

 

 A hon- és népismeret tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Az én világom (A nemzetiségi osztályban 5. évfolyamon a „személyes történelem” 

című témakörbe beépítve) 

6 

Találkozás a múlttal 

- Paraszti háztartás (A nemzetiségi osztályban 5. évfolyamon „A középkor 

világai” című témakörbe beépítve) 

- Ünnepek, jeles napok (A nemzetiségi osztályban 5. évfolyamon „A 

kereszténység” című témakörbe beépítve) 

- Életmód (A nemzetiségi osztályban 5. évfolyamon „A középkor világai” című 

témakörbe beépítve) 

20 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

(A nemzetiségi osztályban a magyar történelmet tárgyaló egyes történelmi 

korszakokba - 5- 8. évfolyamokon - beépítve) 

8 

Összes óraszám: 34 
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Témakör Az én világom 

Óraszám 

6 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti 

értékeit, helyi hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok 

tanulmányozásával bemutatja szülőföldje hagyományos értékeit. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Családfa készítése 

a rokoni 

viszonyok, 

elnevezések 

alkalmazásával 

 Családi történetek 

gyűjtése, mesélése 

a nagyszülők, 

dédszülők 

gyermekkorából. 

A megismert 

családi történetek 

megosztása – az 

önkéntesség 

betartásával – az 

osztályközösségge

l 

 A felmenő 

családtagok, 

rokonsághoz 

tartozó személyek 

életének időbeni 

behatárolása, 

családi időszalag 

készítése 

 A helyi 

hagyományok 

meismerése  

 A településre 

jellemző 

mesterségek 

összegyűjtése, 

rendszerezése 

valamilyen 

grafikai szervező 

segítségével  

 A családtagok, a közösség emberi 

értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése 

a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság 

csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való 

jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének 

fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának 

erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni 

viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi 

korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti 

környezetének adottságai, helytörténete, 

néphagyományai 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Család és lakóhely. 

 

Erkölcstan: Család, 

otthon. Egyén és 

közösség. A családi élet 

színtere, a családi otthon; 

különböző lakó 

környezetek jellemzői. 

Rokonsági és generációs 

kapcsolatok a családban. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Falvak és városok. 

Szegények és gazdagok 

világa. 

Lakókörnyezetek és 

életmódbeli jellemzők 

(nagyvárosi, városi, 

falusi települések, 

természeti, épített és 

emberi környezet). 

 

Természetismeret: 

Személyes tér. A 

földrajzi tér: közvetlen 

környezet, lakóhely, 

környező táj, haza. 

 

 

Erkölcstan: 

Szegények és gazdagok. 

A vallás funkciói. 

Vallási közösségek és 

vallási intézmények. 
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 A közvetlen 

környezet 

értékeinek 

feltárása páros 

vagy 

csoportmunka 

során 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, 

norma, épített környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

 

Tanulási eredmények 

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális 

közösséghez való tartozás érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, 

felhasználva a digitálisan elérhető adatbázisokat is. 

 

Témakör 
 Találkozás a múlttal 

Óraszám 

20 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi 

nemzedékek életmódjának, normarendszerének megismerésére, 

elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és 

a különböző tájakon élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, 

közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, 

feldolgozása alapján önálló előadásokat hoz létre, csoportos 

szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak 

véleményének meghallgatását követően álláspontját felül tudja 

bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Tanulmányi 

kirándulás néprajzi 

tematikájú kiállítás 

megtekintésével 

(például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum)  

 Az évszázaddal korábbi 

idők családon belüli, 

korosztályok és nemek 

 Ok-okozat összefüggések 

felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet 

fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti 

tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének 

Természetismeret: 

Településtípusok (tanya, 

falu, város), jellemző 

képük, a hozzájuk 

kötődő tevékenységek. 

 

Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

népművészete. 
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szerinti 

munkamegosztás 

összehasonlítása a mai 

kor feladataival: heti 

munkaterv készítése 

saját, családon belüli 

feladatokkal, a 

munkaterv egy-egy 

kiválasztott elemének 

előadása  

 Népi játékok 

élményszerű 

elsajátítása: sport 

jellegű, mozgásos 

játékok, párválasztó 

játékok megtanulása és 

eljátszása  

 A kalendáriumi 

szokásokhoz kapcsolódó 

szokásokról, 

tevékenységről előadás 

készítése pl. termés- (pl. 

lucabúza ültetés), férj- 

(pl. András napi 

böjtölés), időjárásjóslás 

(pl. 

hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos 

munkában népi 

kalendárium készítése 

az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas 

munkákhoz kapcsolódó 

szokások rövid képi és 

szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális 

technológia lehetőségeit  

 Gyermekmondókák 

gyűjtése 

 A különböző jeles 

napokhoz, keresztény 

ünnepi szokásokhoz 

kapcsolódó 

tablókészítés, 

dramatikus játék 

 Az emberi élet 

fordulóihoz kapcsolódó 

szokások néhány 

fejlesztése 

 A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen 

végzett munka jelentőségének 

megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának 

megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a 

fizikai munka megbecsülése, 

értékelése 

 A magyarok és a magyarországi 

nemzetiségek házainak külső 

jellegzetességei, táji különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

 Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi 

hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, 

színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos 

alakoskodások, iskolába toborzó 

szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti 

ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles 

napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, 

pásztorünnepek, búcsúk) és 

jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, 

gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, 

szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

 Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, 

társadalmi jelentőségük   

Testnevelés és sport: 

Gyermekjátékok, népi 

játékok. 

 

Ének-zene: 

Népi gyermekdalok, népi 

gyermekjátékok. 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Gyermekek nevelése és 

oktatása régen. 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: 

Nők és férfiak 

életmódja. 

Öltözködés, divat. 

 

 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Anyagok tulajdonságai, 

anyagok feldolgozása. 

 

Erkölcstan: 

Szokások, normák 

szerepe, jelentősége. 

 

Erkölcstan: 

Vallási népszokások. 

 

Dráma és tánc: 

Ismerkedés a 

táncillemmel, a naptári 

ünnepekhez kapcsolódó 

(helyi) népszokásokkal 

 

 

Ének-zene: 

A magyar népzene régi 

rétegű és új stílusú 

népdalai, a népi 

tánczene. 
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jellegzetességének 

összehasonlítása a mai 

korral 

 

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, 

fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) 

kapcsolódó szokások és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb 

munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és 

változásai a 19-20. században 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, 

tetőformák, konyhai cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, 

munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, 

betlehemezés, bölcsőske, regölés, aprószentek napi vesszőzés, 

háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti játékok, kiszehajtás, 

villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, 

gyereklakodalom, leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, 

szövés, fonó, ing, gatya, pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös 

nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, tollfosztó, 

kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű 

játék, gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, 

munkás, értelmiség, keresztelő 

 

Tanulási eredmények 

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti 

párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta 

lehetőségek felhasználásának elsődleges szempontja a 

szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás 

elvét, és saját életében is törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló 

együttműködő alkotási folyamatban, digitális források közös 

elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg 

legjobban személyiségének, többféle intelligenciájának. 
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Témakör Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

Óraszám 

8 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

  

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a 

lokális értékek megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar 

tudomány és kultúra eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 

 A határon túli magyarlakta 

területek, illetve a magyar 

nyelvterület nagy néprajzi 

tájainak azonosítása térképen. A 

magyar nyelvterületen élő 

néprajzi csoportok (pl. palóc, 

matyó, kun, székely), 

nemzetiségek (pl. német, szlovák, 

szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység 

legfontosabb természeti 

kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása 

plakátkészítéssel 

csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert 

tájakra jellemző viseletekről, népi 

építészetről, népművészetről, 

hagyományokról. Csoportonként 

tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek 

ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a 

nagy tájegységek területén lévő, 

a világörökség részét képező, 

illetve a magyar szellemi 

kulturális örökség helyszínekről, 

nemzeti parkokról, 

 

 A nemzeti identitástudat 

erősítése 

 A magyar népszokások, 

hagyományok, mint 

kulturális értékek 

megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés 

támogatása  

 Ismeretek megosztási 

készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás 

gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, 

tájegységek 

Magyarországon és a 

Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, 

Alföld, és a kapcsolódó 

határon túli területek 

néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és 

népismereti, néprajzi 

jellemzői 

 A magyarság kulturális 

öröksége a határon túli 

területeken 

 A hazánkban élő 

nemzetiségek kultúrája, 

 

Természetismeret: 

A Kárpát-medence és 

hazánk nagytájai. 

A népi kultúra értékei, 

népszokások. 

A kulturális élet 

földrajzi alapjai 

(nyelvek, vallások). 

A magyarsághoz 

kötődő világörökségi 

helyszínek. 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, tájak 

közös és egyedi 

földrajzi vonásai. 

Nemzeti parkok, 

tájvédelmi körzetek 

. 

Vizuális kultúra: 

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

 

 

Természetismeret: 

Személyes tér. 

A földrajzi tér: 

közvetlen környezet, 

lakóhely, környező táj, 

haza. 

 

Vizuális kultúra: 
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hungarikumokról   

 Világhírű magyar művészek és 

tudósok bemutatása, lehetőség 

szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes 

épületeinek, jeles szülötteinek 

történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag 

készítése  

hagyományai 

 Természeti kincseink, az 

épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és 

kultúra eredményei és 

alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

Lakóhelyhez közeli 

néprajzi tájegység 

építészeti 

jellegzetességei, 

viselete és kézműves 

tevékenységei. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Népdalok, népmesék, 

mondák. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

haza néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő 

magyarok, szórvány, nemzeti összetartozás,, hazaszeretet, 

hungarikum, világörökség 

 

Tanulási eredmények 

 

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális 

archívumok tanulmányozása nyomán be tudja mutatni a 

néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk 

természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája 

iránt. 
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Természettudomány 
 

A természettudomány tantárgy alapvető szerepet játszik a tudományos és technológiai 

műveltség kialakításában a természettudományokkal való ismerkedés korai szakaszában. 

Összekötő szerepet tölt be az alsó tagozatos környezetismeret és a 7. osztálytól diszciplináris 

keretek között oktatott természettudományos tárgyak (biológia, fizika, földrajz, kémia) között. 

Ugyanakkor a tantárgynak van egy horizontális vetülete is, hiszen a természettudományi 

tanulmányok sok esetben építenek a más tantárgyak (főleg a magyar, a matematika és a 

történelem) keretében megszerzett tudásra, készségekre, kompetenciákra. 

A fenti megállapításokból kiindulva a természettudomány tárgy négy olyan 

alapdiszciplína (biológia, fizika, földrajz és kémia) köré szerveződik, amelyek a természeti 

törvényszerűségek, rendszerek és folyamatok megismerésével foglalkoznak. Ennek 

megfelelően a természettudomány tárgy célja e komplex tudásanyag integrálása az egyes 

természeti rendszerek közötti alapvető összefüggésekre való rávilágítás révén.  

A természettudomány tanulási-tanítási folyamatában alapvető szerepe van a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek megismerésének, amit a felvetett probléma 

integrált szemléletű tárgyalásával, a tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon 

is elvégezhető – kísérletek tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével 

érhetünk el. Mindezeket nagyon fontos kiegészíteni terepi tevékenységekkel is, ami nem 

csupán a természetben történő vizsgálódást jelenti, hanem akár városi környezetben (pl. 

múzeum, állatkert, park stb.) is megvalósulhat. Az élményszerű, a tanulók gondolkodásához, 

problémáihoz közel álló, gyakorlatorientált, ún. kontextusalapú tananyag-feldolgozás jóval 

több sikerrel kecsegtet, mint a hagyományos, eddig megszokott tananyagszervezés, 

amennyiben az előbbi az ismeretek rendszerezésével zárul. 

A természettudomány tananyaga tehát mindenkihez szól, nem csak azokhoz, akik a 

későbbiekben komolyabban szeretnének természettudományokkal foglalkozni. Szervesen 

kell, hogy kötődjön a hétköznapi élethez, és erősen gyakorlatorientált. Feltárja a 

természettudományok társadalmunkban és az egyén életében betöltött szerepét. Nem 

tartalmaz sok ismeretet és fogalmat, viszont annál több gyakorlati jellegű tevékenységet, 

megfigyelést, tapasztalást épít be. Hagy időt az elmélyült feldolgozásra, az esetleges 

megértési problémák megbeszélésére, tekintettel van az információfeldolgozás 

memóriakapacitására, a kognitív terhelésre. Kerüli a sok új információt tartalmazó témákat. 

Figyel a megfelelő, már részben szakmai nyelvhasználatra és kommunikációra. A tárgy célja 

inkább a fogalmi megértés, és nem az információk szigorú megtanítása; valódi 

problémamegoldást kínál. Előnyben részesíti az életszerű természettudományos problémák 

csoportmunkában (projektmódszerrel, kutatásalapú tanítással) történő feldolgozását. 

Megfelelően használja a kísérleteket, a terepi foglalkozásokat, megfigyeléseket, melyeknek 

mindig világos a célja, és a manuális készségek mellett a fogalmi megértést is fejlesztik. 

Hangsúlyozza a kísérleti problémamegoldás lépéseit, különös tekintettel a várható eredmény 

becslésére (hipotézisalkotásra). Az ellenőrzés során döntően a megértést, a logikus 

gondolkodást, és nem a magolás eredményét méri. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített 

kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 
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A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa 

a természet, az élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, amelyet a 

tantárgy tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre 

önállóbban végzett természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló 

össze tudja kapcsolni a mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az 

önirányító tanulás képességét is erősíti.  

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja 

világosan, röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait.  

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia 

jelenléte és aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne 

szükséges és fontos a digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt 

tudományterületek számos lehetőséget kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen 

a technológia jól alkalmazható a megismerés, az együttműködés, az információk kritikus 

értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a természettudományos gondolkodás 

tanításakor. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően 

gyakorlatorientált, tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok 

mellett a mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus 

gondolkodással lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel 

a természettudomány tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör 

fejleszti a tanuló rendszerszintű, komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök 

tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen 

például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a globális éghajlatváltozás. A kísérletek, 

terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az 

induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány 

alapvetően gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között 

nagyon gyakran szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a 

tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállalhat.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 

10–12 éves korosztályban kiemelt fontosságú a természetből érkező érzelmi hatások 

befogadása, amelyek akár egy életre is meghatározhatják a gyerekek 

természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Gyakran ez az érzelmi hatás kreatív 

alkotásokban kerül kifejezésre, amit felerősíthetünk a természetben történő vizsgálódás, 

tapasztalás élményével.  
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos 

diszciplínák közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött 

a társadalmi hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot 

remekül ki lehet használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő 

együttműködés kialakítására, amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még 

elsősorban gyakorlati ismeretszerző, közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni 

pályaorientáció, életpálya-tervezés és munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok 

kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

 

5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. osztályos korcsoport sajátosságaiból adódóan a gyerekek többnyire 

érdeklődéssel fordulnak az élő és élettelen környezet, a természet felé. Erre az érdeklődésre 

alapozva kell biztosítani számukra azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését, 

amelyek alkalmassá teszik majd őket a felsőbb évfolyamokon a magasabb szintű 

természettudományok világában történő eligazodásra. A természettudomány tanításának 

legfontosabb célja tehát azoknak a képességeknek, készségeknek, szokásoknak a fejlesztése, 

amelyeket alsó tagozaton a környezetismeret tantárgy alapozott meg, és amelyek a felsőbb 

évfolyamokon a természettudományos tárgyak tanulásához szükségesek.  

Az életkorból és a fejlesztési feladatokból következően biztosítani kell, hogy a tanulók 

cselekvő tapasztalatszerzés útján már haladó szinten és integrált módon sajátítsák el a 

természettudományos ismeretszerzés módszereit, és ne diszciplináris természettudományos 

tárgyakat tanuljanak egymás mellett az összefüggések nélkülözésével. A tanulási folyamat 

során a későbbi diszciplináris tárgyakat megalapozó ismeretanyag megtanulása mellett az 

ismeretszerző módszerek elsajátítása, begyakorlása a fő cél.  

A megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, rendezés, mérés, kísérletezés 

módszereit önállóan gyakorolva fejlődik a tanulók megfigyelő-, leíró, azonosító és 

megkülönböztető képessége, mérési technikája, amelyet az alsó tagozattal ellentétben már 

tanári segítség nélkül is képesek megvalósítani. A megfigyelt jelenségeket ezután leírják 

valamilyen formában, ami ebben az életkorban nem csak írás lehet, hanem gyakran rajz vagy 

más manuális, illetve verbális készségeket igénylő forma. Az alapvető mennyiségek mérését a 

tanulók már alsó tagozaton megbízhatóan elsajátították, 5–6. osztályban ennek elmélyítése és 

begyakorlása, a mérendő mennyiségek körének kibővítése történik, hiszen a mérés módszerét 

a későbbiekben minden természettudományos tárgy alkalmazza. A tanulók egyszerű 

kísérletek megtervezésével, kivitelezésével és a következtetések levonásával készülnek fel a 

felsőbb évfolyamokon is jellemző természettudományos kísérletezésekre. 

Az időben és térben történő tájékozódás képességének elsajátítása is alapvetően 

gyakorlati feladatok megoldásával történik. A tanulóknak fejlődik a szemléleti térképolvasási 

képessége, amit több, terepen töltött tanóra alkalmával tudnak begyakorolni. Az időbeli 

tájékozódás fejlesztése során a tanulók megismerik az időbeli dimenziókat a földtörténeti 

időskálától a másodperc tört része alatt lejátszódó kémiai reakciókig. 

A kétéves ciklus során a tanulók megismerik a növények és állatok testfelépítését, 

jellemző tulajdonságait, a természetben és az ember szempontjából betöltött szerepüket. 

Tágítva a kört, az életközösségek vizsgálata során megértik az élő és élettelen környezet 
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kölcsönhatásait, a szervezet és az életmód összefüggéseit. Részletesen foglalkoznak az élő és 

élettelen környezeti elemeket érintő környezet- és természetvédelmi problémákkal, valamint a 

fenntartható fejlődés témakörével is. Külön témakör foglalkozik az emberi szervezet 

felépítésével és működésének megismerésével, amelyen belül nagy hangsúlyt kap a testi és 

lelki egészség megőrzésének és az egészséges életmódnak a kérdésköre.  

Külön témakör foglalkozik az élettelen környezet elemeivel, ezek állandóságával és 

változásaival. Hangsúlyosan jelenik meg a rendszerek törvényszerűségeinek vizsgálata, a 

felépítés és az alkalmazhatóság összefüggései, az anyag és az energia témaköre. A témakör a 

természettudományos elgondolások mellett számos esetben a folyamatok olyan társadalmi 

vetületeire is rávilágít, mint például az energiatakarékosság, ezzel is hangsúlyozva az emberi 

felelősséget az egészség és a természeti-környezeti rendszerek védelmében. 

 

5. évfolyam 
 

Évi óraszám ’a, b, n’ osztályra vonatkozóan: 68 

 

Heti óraszám: 2 

 

Témakör 

Témakör feldolgozásának óraszáma 

Osztályok megjelölése 

a, b, n 

1. Anyagok és tulajdonságaik 11 óra 

2.Mérések, mértékegységek, mérőeszközök  7 óra  

3. Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás  2 óra  

4. Tájékozódás az időben  3 óra  

5. Alapvető térképészeti ismeretek  5 óra  

6. Topográfiai alapismeretek  3 óra  

7. Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek  3 óra 

8. A növények testfelépítése 9 óra 

9. Az állatok testfelépítése  9 óra 

10. Az emberi szervezet felépítése, működése, a 

testi-lelki egészség 

10 óra 

11. A Föld külső és belső erői, folyamatai 1 óra 

12. Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 5 óra 

Összesen: 68 óra  
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Témakör Anyagok és tulajdonságaik 
Óraszám 

11 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a víz különböző 

tulajdonságait, különböző szempontok alapján rendszerezi a vizek fajtáit; 

 megfigyeli a különböző halmazállapot-változásokhoz (olvadás, fagyás, 

párolgás, forrás, lecsapódás) kapcsolódó folyamatokat, példákat gyűjt 

hozzájuk a természetben, a háztartásban és az iparban;  

 bizonyítja és hétköznapi példákkal alátámasztja a víz fagyásakor történő 

térfogat-növekedést;  

 kísérletek során megfigyeli a különböző halmazállapotú anyagok vízben 

való oldódásának folyamatát; 

 felismeri az olvadás és az oldódás közötti különbséget kísérleti 

tapasztalatok alapján;  

 elsajátítja a tűzveszélyes anyagokkal való bánásmódot, tűz esetén ismeri 

a szükséges teendőket;  

 korábbi tapasztalatai és megfigyelései révén felismeri a levegő egyes 

tulajdonságait; 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 

 Vizsgálatok elvégzése a víz 

különböző halmazállapotú 

formáival, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és írásban 

 

 Különböző halmazállapotú 

anyagok tulajdonságainak 

vizsgálata, a tapasztalatok 

rögzítése rajzban és írásban 

 

 Egyszerű kísérletek elvégzése 

vízzel és különböző oldandó 

anyagokkal az oldódás és az 

oldhatatlanság megfigyelésére 

 A levegő jelenlétének 

kimutatása egyszerű 

kísérletekkel 

 

 

 A közvetlen környezet anyagai  

 Az élő és élettelen anyag 

minőségi tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges 

anyagok tulajdonságai 

 Természetes és mesterséges 

anyagok felhasználhatósága 

 Természetes és mesterséges 

anyagok környezetre gyakorolt 

hatásai 

 A közvetlen környezet 

anyagainak csoportosítási 

lehetőségei 

 Az anyagok különböző 

halmazállapotai 

 Halmazállapot-változások 

 A halmazállapot-változás 

összefüggése a hőmérséklettel 

 

Mindennapi élet: 

 

– környezetünk 

élettelen tárgyai és 

élőlényei 

– a környezetünkben 

megfigyelhető fizikai 

változások 

– különböző 

halmazállapotú 

anyagok a 

természetben és 

közvetlen 

környezetünk-

ben 

– természetes és 

mesterséges 

anyagokból készült 

eszközeink, használati 

tárgyaink 
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 A víz fagyásakor történő 

térfogat-növekedés 

 Halmazállapot-változások a 

természetben, a háztartásban 

és az iparban 

 Az oldódás 

 Az olvadás és oldódás közti 

különbség 

 Tűzveszélyes anyagok 

 A víz tulajdonságai, 

megjelenési formái, szerepe az 

élővilág és az ember életében 

 A levegő tulajdonságai, 

összetétele, szerepe az élővilág 

és az ember életében 

Technika és tervezés: 

 

– alapanyagok és a 

belőlük készült 

mesterséges anyagok 

(például: fa – papír) 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

anyag, halmazállapot, halmazállapot-változás, olvadás, fagyás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, oldódás, éghető, éghetetlen,  légnyomás, hőmérséklet, 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 

csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, 

ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes 

és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

Témakör Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 
Óraszám 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket a 

hőmérséklet, a hosszúság, a tömeg, az űrtartalom és az idő 

meghatározására;  

 észleli, méri az időjárási elemeket, a mért adatokat rögzíti, ábrázolja; 

 Magyarországra vonatkozó adatok alapján kiszámítja a napi 

középhőmérsékletet, a napi és évi közepes hőingást; 

 leolvassa és értékeli a Magyarországra vonatkozó éghajlati diagramok és 

éghajlati térképek adatait. 
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Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Természeti rekordok, legek 

mérhető tulajdonságainak 

gyűjtése 

 Valós adatsorok alapján 

középhőmérséklet és hőingás 

számítása 

 

 Az élő és élettelen anyag 

mérhető jellemzői 

 Mérési eljárások, 

mérőeszközök használata 

 Az időjárási elemek mérése, 

a mért adatok rögzítése, 

ábrázolása 

 A napi középhőmérséklet 

számítása 

 A napi és az évi hőingás 

számítása 

 Hazánkra vonatkozó 

éghajlati diagramok és 

éghajlati térképek leolvasása 

és értékelése 

 

Digitális kultúra: adatok 

gyűjtése az internetről 

 

Mindennapi élet: 

mérések és 

mértékegységek 

mindennapjainkban (mérés 

és mérőeszközök a 

háztartásban, a boltban, a 

piacon, az orvosnál) 

– nagyobb távolságok 

mérése (kertben, utcán, 

építkezésnél) 

Matematika: 

– a méréssel és a 

becsléssel kapcsolatos 

ismeretek 

– mértékegységek átváltása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

becslés, időjárás, éghajlat, középhőmérséklet, hőmérséklet-változás, éghajlati 

diagram, éghajlati térkép, hőmérséklet, csapadék 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 

különféle fizikai paraméterek meghatározására; 

Témakör Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 
Óraszám  

 2 óra 

Témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 Kísérletekkel igazolja a növények életfeltételeit 

 Kísérleti úton megfigyeli az időjárás alapvető folyamatait, magyarázza 

ezek okait és következményeit 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a 

növények életfeltételeinek kimutatására, 

a tapasztalatok rögzítése rajzban és/vagy 

írásban 

 Egyszerű kísérletek elvégzése az 

alapvető időjárási folyamatok 

bemutatására, a tapasztalatok rögzítése 

rajzban és/vagy írásban 

 A növények 

életfeltételei 

 A csapadékképződés 

folyamata 

 

 

 

Időjárás: 

 

– felhőképződés, 

villámok keletkezése, 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
életfeltétel, csapadék 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 felismeri és megfigyeli a környezetben előforduló élő és élettelen 

anyagokat, megadott vagy önállóan kitalált szempontok alapján 

csoportosítja azokat; 

 felismer és megfigyel különböző természetes és mesterséges anyagokat, 

ismeri azok tulajdonságait, felhasználhatóságukat, ismeri a természetes 

és mesterséges környezetre gyakorolt hatásukat; 

 önállóan végez becsléseket, méréseket és használ mérőeszközöket 

különféle fizikai paraméterek meghatározására; 

 önállóan végez egyszerű kísérleteket. 

Témakör Tájékozódás az időben 
Óraszám 

3 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 tervet készít saját időbeosztására vonatkozóan; 

 megfigyeli a természet ciklikus változásait; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

-Napirend és hetirend készítése 

-Poszter készítése az évszakok 

jellemzőiről 

 Idő és időtartam mérése 

különböző dimenziójú skálákon 

 Az idő mértékegységei 

 Napirend, hetirend tervezése 

 A napszakok váltakozása 

 Az évszakok váltakozása 

 

 Digitális kultúra: 

információ-keresés az 

interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

idő, napszak, évszak, 

Tanulási eredmények A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 felismeri az idő múlásával bekövetkező változásokat és ezek 

összefüggéseit az élő és élettelen környezet elemein; 

 tudja értelmezni az időt különböző dimenziójú skálákon. 

Témakör           Alapvető térképészeti ismeretek 
Óraszám 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 mágneses kölcsönhatásként értelmezi az iránytű működését; 

 felismeri a felszínformák ábrázolását a térképen; 

 megérti a méretarány és az ábrázolás részletessége közötti 
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összefüggéseket;  

 fő- és mellékégtájak segítségével meghatározza különböző földrajzi 

objektumok egymáshoz viszonyított helyzetét;  

 felismeri és használja a térképi jelrendszert és a térképfajtákat 

(domborzati térkép, közigazgatási térkép, autós térkép, turistatérkép). 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Távolságmérési 

feladatok elvégzése 

különböző 

méretarányú 

térképeken  

 Különböző 

objektumok 

egymáshoz 

viszonyított 

helyzetének 

meghatározása a 

térképen az égtájak 

megjelölésével 

 

 Térbeli tájékozódás fejlesztése valós 

környezetben és térképen 

 Irány meghatározása térképen 

 A valóság és a térképi ábrázolás 

összefüggései 

 A térábrázolás különböző formái 

 Felszínformák ábrázolása 

 A térkép jelrendszere 

 A méretarány és az ábrázolás 

részletessége közti összefüggés 

 Térképek ábrázolási és tartalmi 

különbségei 

 A térképek fajtái 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek: földrajzi 

felfedezések. 

 

Matematika: térbeli 

mérési adatok 

felhasználása 

számításokban. 

Becslés. Nagyítás, 

kicsinyítés. Mérés, 

mértékegységek 

használata.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

fő- és mellékvilágtáj, térkép, térképi jelrendszer, méretarány, vonalas 

aránymérték, domborzati térkép, közigazgatási térkép, turistatérkép, autós 

térkép 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

Témakör Topográfiai ismeretek 
Óraszám 

3 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 ismeri a főfolyó, a mellékfolyó és a torkolat térképi ábrázolását;  

 felismeri és megnevezi a legjelentősebb hazai álló- és folyóvizeket; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Földrajzi legek gyűjtése: 

kontinensek, magasságok, 

mélységek, folyók, 

tavak… 

 Tájékozódás hazánk domborzati és 

közigazgatási térképén 

 Főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

 Legfontosabb hazai álló- és 

folyóvizek  

Digitális kultúra: 

információkeresés az 

interneten. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
főfolyó, mellékfolyó, torkolat 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt 

 Tájékozódik a térképen 

Témakör           Gyakorlati jellegű térképészeti ismeretek 
Óraszám 

3 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 a valóságban megismert területről egyszerű, jelrendszerrel ellátott 

útvonaltervet, térképet készít; 

 tájékozódik a terepen térképvázlat, iránytű és GPS segítségével; 

 meghatározott szempontok alapján útvonalat tervez a térképen;  

 használni tud néhány egyszerű térinformatikai alkalmazást.  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Valós területről (iskola vagy 

lakóhely környezete) 

térképvázlat készítése 

 Útvonalterv készítése 

különböző távolságokra és 

közlekedési eszközökre térképi 

és/vagy térinformatikai 

alkalmazásokkal 

 Térképvázlat készítése ismert 

területről 

 Terepi tájékozódás 

 Útvonalterv készítése 

 Tájékozódás  térinformatikai 

alkalmazásokkal 

Digitális kultúra: 

keresés az interneten, 

alkalmazások használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
térképvázlat, alaprajz, iránytű, GPS 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 meghatározza az irányt a valós térben; 

 érti a térkép és a valóság közötti viszonyt; 

 tájékozódik a térképen és a földgömbön. 

Témakör               A növények testfelépítése 
Óraszám 

9 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 felismeri és megnevezi a növények életfeltételeit, életjelenségeit;  

 összehasonlít ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket adott 

szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi a növények részeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit;  

 összehasonlítja ismert hazai termesztett vagy vadon élő növények 

részeit megadott szempontok alapján;  
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 ismert hazai termesztett vagy vadon élő növényeket különböző 

szempontok szerint csoportosít; 

 azonosítja a lágy szárú és a fás szárú növények testfelépítése közötti 

különbségeket.  

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Növényi szervek (gyökér, szár, 

levél, virág, termés) 

megfigyelése nagyítóval, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban 

vagy írásban 

 Kiselőadás tartása a híres 

magyar zöldség- és 

gyümölcsfajtákról  

 Kerti kártevő rovarok 

testfelépítésének vizsgálata 

nagyítóval, a tapasztalatok 

rajzban és/vagy írásban történő 

rögzítése 

 Kerti kalendárium, készítése. 

 A növények 

életfeltételeinek igazolása 

 Ismert növények 

összehasonlítása és 

csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Növényi részek (gyökér, 

szár, levél, virágzat, termés) 

és funkcióik megnevezése 

 Lágyszárúak és fásszárúak 

testfelépítése 

 Növények életciklusainak 

vizsgálata jellegzetes 

zöldségeink, 

gyümölcsféléink példáján 

 Biológiai védekezés formái 

a kertekben 

 

Vizuális kultúra: 

gyümölcsök, zöldségfélék 

ábrázolása a festményeken. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: a 

szöveg egységei közötti 

tartalmi megfelelés 

felismerése. 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok. 

Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két (több) saját 

szempont szerint, adott, 

illetve elkezdett  

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Technika és tervezés: 

zöldség- és 

gyümölcsfélék 

felhasználása. 

 

Digitális 

kultúta:információ-keresés 

az interneten 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

életfeltétel, életjelenség, lágy szárú, fás szárú, zöldség, gyümölcs, 

kultúrnövény 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből 

felépülő élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros 

hatásokkal járhat.  
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Témakör               Az állatok testfelépítése 
Óraszám 

9 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 felismeri és megnevezi az állatok életfeltételeit és életjelenségeit; 

 összehasonlít ismert hazai házi vagy vadon élő állatokat adott 

szempontok (testfelépítés, életfeltételek, szaporodás) alapján; 

 felismeri és megnevezi az állatok testrészeit, megfigyeli jellemzőiket, 

megfogalmazza ezek funkcióit; 

 az állatokat különböző szempontok szerint csoportosítja; 

 azonosítja a gerinctelen és a gerinces állatok testfelépítése közötti 

különbségeket;  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Állati szervek (pl. csigaház, 

rovarláb, rovarszárny, 

madártoll, szőr, köröm stb.) 

megfigyelése nagyítóval, a 

tapasztalatok rögzítése rajzban 

és írásban  

 Állati eredetű anyagok 

vizsgálata, pl. fehérje, zsírszerű 

anyagok, szaru, csont 

 Kiselőadás tartása háziállat 

választásáról, gondozásáról, 

neveléséről. 

 Az állatok életfeltételeinek 

igazolása 

 Ismert hazai házi vagy vadon 

élő állatok összehasonlítása és 

csoportosítása megadott 

szempontok alapján  

 Állati testrészek és funkcióik 

megnevezése 

 Gerinctelenek és gerincesek 

testfelépítése  

 Házi és ház körüli vagy vadon 

élő állatok testfelépítése és 

mozgásuk kapcsolatának 

vizsgálata 

 Házi, ház körüli vagy vadon 

élő gerincesek és gerinctelen 

állatok életciklusának 

vizsgálata. 

Történelem és 

állampolgári 

ismeretek: őskor. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés: 

a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése. 

Matematika: Fogalmak 

egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő 

eszközök és 

algoritmusok ismerete. 

Összehasonlítás, 

azonosítás, 

megkülönböztetés; 

különbségek, 

azonosságok 

megállapítása. 

Osztályozás egy és 

egyszerre két /több 

saját szempont szerint 

adott, illetve elkezdett 

válogatásban felismert 

szempont szerint. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
gerinctelen, gerinces, ragadozó, mindenevő, növényevő, háziállat, vadon élő állat 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 komplex rendszerként értelmezi az élő szervezeteket és az ezekből felépülő 

élőlénytársulásokat; 

 tisztában van az életfeltételek és a testfelépítés közti kapcsolattal; 

 tisztában van azzal, hogy az élő rendszerekbe történő beavatkozás káros 

hatásokkal járhat.  
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Témakör Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki 

egészség 

Óraszám 

10 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

  felismeri és megnevezi az emberi test fő részeit, szerveit; 

 látja az összefüggéseket az egyes szervek működése között; 

 érti a kamaszkori testi és lelki változások folyamatát, élettani hátterét; 

 tisztában van az egészséges életmód alapelveivel, azokat igyekszik 

betartani. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Emberi egészséggel 

kapcsolatos szövegek elemzése 

 Kiselőadás készítése a 

kiskamaszkori bőrápolással 

kapcsolatban 

 Egészséges étkezési napirend 

összeállítása 

 A látás és hallás védelméről 

szóló szövegek feldolgozása 

 Az elsősegélynyújtás alapvető 

lépéseinek megismerése 

gyakorlati foglalkozás/kisfilm 

segítségével 

 Az emberi test fő részeinek és 

szerveinek felismerése 

 Az egyes életszakaszok 

legfontosabb jellemzői 

 A kamaszkori érés, testi és 

lelki változások 

 Adatok elemzése különböző 

korcsoportú emberek egészségi 

állapotáról 

 A mozgás és a fizikai, szellemi 

teljesítőképesség összefüggései 

 Táplálékpiramis 

 Elhízás és kóros soványság 

 Az érzékszervek védelmét 

biztosító módszerek és 

eszközök 

 A környezet és az ember 

egészsége közötti kapcsolat 

Magyar nyelv és 

irodalom: Szövegértés 

– a szöveg egységei 

közötti tartalmi 

megfelelés felismerése; 

szövegben elszórt, 

megfogalmazott 

információk 

azonosítása, 

összekapcsolása, 

rendezése; a szöveg 

elemei közötti ok- 

okozati, általános- 

egyes vagy kategória- 

elem viszony 

magyarázata. 

Család, baráti 

kapcsolatok ábrázolása 

az irodalomban. 

 

Digitális kultúra: 

információkeresés, 

adatgyűjtés és 

adatértelmezés. 

 

Vizuális kultúra: az 

emberi test ábrázolása. 

 Technika és tervezés: 

elsősegélynyújtás; 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerv, érzékszerv, szervrendszer, szervezet, túlsúly, alultápláltság, 

táplálékpiramis, egészség, betegség, járvány, egészséges életmód, 

szenvedélybetegség, serdülés 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 érti, hogy a szervezet rendszerként működik; 

 tisztában van a testi és lelki egészség védelmének fontosságával; 

 tisztában van az egészséges környezet és az egészségmegőrzés közti 

összefüggéssel.  
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Témakör A Föld külső és belső erői, folyamatai 
Óraszám 

1 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 magyarázza az éghajlat és a folyók vízjárása közötti összefüggéseket.  

Javasolt tevékenységek 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Kapcsolódási pontok 

 Kisfilmek megtekintése 

különböző tájakon lévő 

folyókról 

 A vízhozam, a 

munkavégző-

képesség és a 

felszínformálás 

összefüggései 

 Az éghajlat és 

a vízjárás közti 

összefüggés 

Matematika: Fogalmak egymáshoz való 

viszonya. 

Rendszerezést segítő eszközök és 

algoritmusok 

ismerete. Összehasonlítás, azonosítás, 

megkülönböztetés; különbségek, 

azonosságok megállapítása. 

Osztályozás egy és egyszerre két (több) 

saját szempont szerint, adott, illetve 

elkezdett válogatásban felismert 

szempont szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
vízjárás, vízhozam, 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

  tisztában van a természeti erők szerepével a felszínalakításban. 

Témakör Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 
Óraszám 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló 

 megnevezi az éghajlat fő elemeit; 

 értelmezi az évszakok változását; 

 értelmezi az időjárás-jelentést; 

 piktogramok alapján megfogalmazza a várható időjárást.  

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Időjárás-jelentés 

készítése piktogramokkal 

 Számítási feladatok 

elvégzése valós időjárási, 

éghajlati adatokkal 

 Kiselőadás készítése népi 

időjóslásokról 

 

 Az éghajlat elemei 

 Időjárás-jelentés 

 Várható időjárás 

 Időjárási 

piktogramok 

 

Magyar nyelv és irodalom: Szövegértés. 

– a speciális jelrendszerek 

magyarázata, explicite 

megfogalmazott információk 

azonosítása, összekapcsolása, 

rendezése. A 

hétköznapi kifejezés alkalmi jelentésének 

felismerése. 

Digitális kultúra: keresés az interneten, 

alkalmazások használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
időjárás, éghajlat, időjárás-jelentés 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

  összetett rendszerként értelmezi az egyes földi szférák működését; 

 ismeri a természeti erőforrások energiatermelésben betöltött szerepét; 
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Vizuális kultúra 
 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ 

vizuálisan értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti 

alkotások átélésében és értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos 

alakításában. Ez a cél a tanórai kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat 

meg a leghatékonyabban, azaz a tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói 

tevékenységen alapul. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által 

létrehozott legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk 

hagyományos tárgykultúráját és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók 

érzelmi fejlesztésében, mely az őket körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk 

kialakításának fontos eszköze. Ennek eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók a magyar 

kultúrára büszkék legyenek, és kötődjenek szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális 

kultúra legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés 

a vizuális jellegű művészetek iránt. Váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve az őket 

körülvevő XXI. század művészeti jelenségek befogadására. 

A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a vizuális 

megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 

értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja.  

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak 

megfelelő szinteken játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása.  

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotó tevékenységen 

keresztül a kéz finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési 

módok alkalmazása, a vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás 

szabadságának a kialakítása. Mindez segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy 

mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, szelektálásában, s végül majd az önálló, 

mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző képkészítési lehetőségeit is 

figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához is köthető 

mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világnak a vizsgálata, valamint 

a környezetalakítás tudatosságának fejlesztése.  

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az 

örömteli, kísérletező, az élményekben gazdag, alkotó tevékenység közben bontakozhat és 

teljesedhet ki, mely mind az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak a motorja lehet. 

Lényeges elem mindezekben a motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói 

magatartás megteremtésére és a folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a 

tanulók önértékelésének és önismeretének fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, 

amelynek az önálló és a társakkal együttműködő gyakorlati feladatmegoldásokban kell 

megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A vizuális nevelés a tanulók 

személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott tevékenységekre 

jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és minőségérzéket, 

valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik.  
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5. évfolyam 
 

A fokozott valóság igény megjelenése az adott életkorban megalapozza a tanulók 

információk közti szelekciós képességét, és kritikai gondolkodást alakít ki. A művészeti 

nevelés értékközvetítő, értékteremtő és személyiségformáló szerepe lehetőséget biztosít a 

kompetenciák legszélesebb körű fejlesztésére. 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának 

folyamatos mélyítése lehetőséget teremt az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 

fejlesztésére. A testi és lelki egészségre nevelés feladata a vizuális kultúra tantárgynak is, 

hiszen a kifejező céllal születő alkotások létrehozásának folyamata a harmonikus 

személyiségfejlődéshez nagyban hozzájárul, a párokban és csoportban végzett tervező és 

alkotó munka elősegíti a másokért való felelősségvállalást, a másokkal való együttműködést. 

A módszerek és munkaformák sokszínűsége lehetőséget teremt a tanulás tanításának 

hatékony elősegítésére is. A forma és rendeltetés összefüggéseinek vizsgálata által, tárgyi 

környezetünk leírásával a hatékony, önálló tanulás módszerei, a rekonstruáló és konstruáló 

képességek fejlesztésével a kreatív problémamegoldás lépései tudatosulnak, mely hosszú 

távon a kezdeményezőképességet és a vállalkozói kompetenciát ösztönzi. A tervezés során 

kibontakozik a természettudományos és technológiai kompetencia, és előtérbe kerül a 

fenntarthatóság és környezettudatosság lehetőségeinek vizsgálata is. A vizuális 

kommunikáció területén a kép és szöveg lehetséges kapcsolatainak feltárása az anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztésének is terepet biztosít, a gyakorlati feladatok lehetőséget 

teremtenek a digitális kompetencia mélyítésére, elvesztéséhez.  

A tantárgy tanításának egyik alapvető célja az alkotásra késztető motiváció 

fenntartása. Ez a kiskamaszkorba lépő gyerek érdeklődésére számot tartó vizuális 

feladatrendszerben valósítható meg. A tanulók érdeklődése személyenként változó, ezért az 

eredményes fejlesztés érdekében differenciált feladatkiadásra van szükség. A 

személyiségformálás e szakaszában is fontos szerepet kapnak a művészi alkotó-befogadó 

tevékenységek, melyek összetevőinek, a konkrét képességeknek, készségeknek fejlesztése 

alsó tagozaton már megkezdődik.  

 

Az 5. évfolyamon a vizuális kultúra tantárgy alapóraszáma: 34 óra 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok 5 

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és 

reflexió 
5 

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei 5 

Tér és időbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 
5 

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete 4 

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat 5 

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció 5 

Összes óraszám: 34 
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Témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, 

stílusok 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

−  a látványokkal kapcsolatos objektív és szubjektív észrevételeket pontosan 

szétválasztja; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan megjeleníti. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az őskor nagy 

korszakainak 

elhelyezése az 

időszalagon. 

Barlangfestmények 

megfigyelése, kérdések 

és kételyek önálló 

megfogalmazása és 

közös megbeszélése. 

Az őskori 

emberábrázolás 

különböző stílusai. Az 

őskori nőszobrok és a 

mai szépségideálok 

összehasonlítása. 

Állatábrázolások az 

ősember stílusában. 

Személyes 

élmények, elképzelt 

történetek, érzelmek 

megjelenítése síkban 

és/vagy térben. 

Belső tulajdonságok 

látható megjelenítése, 

mimika és gesztus. 

Fotómanipuláció, 

fénymásolati képek 

átalakítása. 

Látvány utáni 

tanulmányrajz 

Vizuális művészeti alkotások megfigyelése, és 

egyéni véleményformálás során az objektív és 

szubjektív megállapítások szétválasztása, a 

látvány lényeges, egyedi művészettörténeti 

korszak jellemzőinek felismerésével és személyes 

gondolatok megfogalmazásával. A tapasztalatok 

(pl. képolvasás, látvány szöveges ismertetése a 

vizuális megjelenítés érdekében, eligazodás 

vizuális információk között) felhasználása az 

alkotás során is. 

A történelem tantárgyból már megismert 

művészettörténeti korokban (pl. ókor, középkor, 

XVII-XVIII. század, XIX-XX. század) készült 

vizuális alkotások elemző összehasonlítása (pl. 

történelmi háttér, téma, műfaj, létrehozás 

szándéka, figurativitáshoz való viszony, 

kifejezőeszközök használata szerint), és inspiratív 

felhasználása az alkotás során. 

A történelem tantárgy keretében feldolgozott 

korszakok egy-egy jellemző műalkotásának, 

tárgyának, díszítő stíluselemének felhasználásával 

kifejező képalkotás, plasztikus mű, vagy 

újraértelmezett tárgy készítése.  

 

Természetismeret: Az 

emberi test, testarányok. 

Mozgásképesség. 

 

Matematika: változó 

helyzetek, időbeliség. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történeti korok, 

korszakok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: különböző 

kultúrák eltérő 

szemléletének 

megtapasztalása. 

 

Ének-zene: zenetörténeti 

és zeneirodalmi 

alapismeretek a befogadói 

hozzáállás fejlesztése 

céljából. Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
objektív, szubjektív, művészettörténeti korok, stílus 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− látványok, képek részeinek, részleteinek alapján elképzeli a látvány egészét, 

fogalmi és vizuális eszközökkel bemutatja és megjeleníti, rekonstruálja azt; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 
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Témakör 
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes 

vizuális tapasztalat és reflexió 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− különböző érzetek kapcsán belső képeinek, képzeteinek megfigyelésével 

tapasztalatait vizuálisan megjeleníti. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Gyűjtemények 

bemutatása, vitatható 

műalkotások kapcsán az 

érvelés gyakorlása. 

Anyagszerű ábrázolás. 

A látott forma felületének 

utánzása. 

Korábban látott 

műalkotás stílusjegyeit 

felhasználva önálló 

alkotómunka más elvont 

fogalom megjelenítése 

céljából. 

Nonfiguratív felület 

tervezése a vizuális 

alapelemek játékával. 

 Ajánlott témák: 

vonalak és foltok 

kontrasztja, 

színkontrasztokra épülő 

kompozíciók, fekete-fehér 

tónuskontraszt, hullámzó 

vonalakból képzett 

színkompozíció, ívek és 

egyenesek harca, 

színkompozíció kooperatív 

munkában, egy zenei mű 

hangulatát érzékeltető 

színkompozíció. 

 Adott tartalmi keretekhez (pl. irodalmi 

vagy médiaélmény, tanulók által közösen 

kitalált történet, személyes élmény) illeszkedő 

figurák, karakterek, terek, tárgyak, helyzetek, 

történet részletes elképzelése, korábbi 

személyes vizuális tapasztalatok, emlékek 

inspiratív felhasználásával. Az elképzelések 

bemutatása és vizuális megjelenítése 

érdekében többféle forrásból (pl. könyvtár, 

internet, valóság) vizuális információk, képi 

inspirációk gyűjtése és megfelelő alkotó 

felhasználása egyénileg és csoportmunkában. 

Szokatlan szituációkban (pl. korlátozott 

mozgás, színes szemüveg, bekötött szem) 

különböző érzetek (pl. mozgás, hang, látvány, 

szag, íz, tapintás) kapcsán keletkező belső 

képek megfigyelése, és az egyéni ötletek 

megjelenítése többféle vizuális eszköz 

rugalmas alkalmazásával (pl. vegyes technika, 

festék, szén, kollázs, fény, fotó, 

fotómanipuláció). 

Magyar nyelv és 

irodalom: a műélvezet 

megtapasztalása. 

 

Matematika: pontos 

megfigyelés, 

lényegkiemelés. 

 

Ének-zene: zenei élmény 

feldolgozása. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
vizuális élmény, hatás, asszociáció, figuratív-nonfiguratív megjelenítés 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

− megfigyeléseit, tapasztalatait, gondolatait vizuálisan rögzíti, mások 

számára érthető vázlatot készít; 

− a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 
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Témakör 
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző 

kifejezőeszközei 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat tud keresni többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendezi és összehasonlítja, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szöveg és kép együttes 

megjelenésének 

tanulmányozása (pl. plakát, 

képregény) után, az 

alkotóelemek variálásával a 

vizuális és verbális üzenet 

jelentésváltozásának 

megértése céljából, szabad 

játékos feladatokkal (pl. 

adott kép szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos 

szövegek különböző 

képekhez rendelése). 

Tananyag, témák: a 

reklámok előnyei és 

hátrányai. A plakátkészítés. 

Tanult irodalmi 

alkotáshoz kapcsolódva  

CD-borító, plakát 

tervezése, kivitelezése 

szabadon választott 

technikával (pl. digitális 

képszerkesztéssel, kollázs 

technikával vagy 

élőképben). 

Egy tanult irodalmi 

alkotás elkészítése 

képregény formájában 

csoportmunkában 

Példák alapján a hétköznapokban, tanulási 

helyzetekben gyakran és szívesen használt 

médiumok (pl. fotó, mozgókép, online 

felületek, számítógépes játék) sajátosságainak, 

jellemző kifejezési eszközeinek (pl. használt 

képi és szöveges elemek aránya, mérete, 

kompozíciós elrendezések, képkivágások, 

színhasználat, kontraszt, fény-árnyék, világos-

sötét alkalmazása, ismétlések szerepe, vágás, 

nézőpont, kameramozgás, időbeliség) 

megismerése. A tapasztalatok adekvát 

használata érdekében információk, vizuális 

inspirációk gyűjtése, különös tekintettel a 

figyelemirányítás és kiemelés célját szolgáló 

lehetőségekre. 

Valós és fiktív helyzetek, történetek 

megjelenítése, ábrázolása, dokumentálása 

során a közvetítendő tartalmaknak, és 

személyes gondolatoknak, érzéseknek 

leginkább megfelelő médium kiválasztása. (Pl. 

tanult irodalmi alkotás inspirációjára rövid 

mozgókép készítése ténylegesen, vagy annak 

rajzos forgatókönyve.) A választott 

médiumhoz illő vizuális kifejezési eszközök 

használata a kiemelés, figyelemirányítás, 

egyensúlyteremtés (pl. szín, méret, arány, 

forma, kompozíció, képkivágás, nézőpont, 

fény, vágás, montázs) érdekében egyénileg és 

csoportmunkában is. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg és kép 

viszonya. 

 

Ének-zene: zenei stílusok 

és formák. 

 

Dráma és tánc: nem 

verbális kommunikációs 

játékok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
vizuális kifejezési eszközök, médium, kiemelés, figyelemirányítás, 

kompozíció, képkivágás, nézőpont 

Tanulási eredmények 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

− vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 
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Témakör 

Tér és időbeli viszonyok –  

Tér és idő vizuális megjelenítésének 

lehetőségei 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

- - vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- Az egymáshoz kapcsolódó 

formák térbeli helyzetének 

kifejezése takarással és 

tónusokkal. A térmélység 

ábrázolása formakövető 

vonalakkal. A testesség 

megjelenítése különböző 

árnyalatú tónusokkal vagy 

színekkel. 

- Egyszerű tértervezés és 

téralakítás meghatározott 

célból különféle 

eszközökkel  

- Rajzos vázlat, magyarázó 

rajz, fotómontázs, 

modellezés. 

- Folyamatábra, képregény 

készítése. 

- A térmegjelenítés különböző 

művészettörténeti korokban használt 

lehetőségeinek (pl. kiterített tér, 

frontális nézet, takarás, egy iránypontos 

perspektíva, fordított perspektíva) 

megfigyelése, megismerése, 

műalkotások alapján. (egyiptomi 

falfestmények, középkori miniatúrák, 

Brueghel: Bábel tornya, Leonardo da 

Vinci: Utolsó vacsora, Vermeer belső 

terei, Szent Péter-bazilika Kollonád). 

- Az egy iránypontos perspektíva 

egyszerű szabályainak megismerése, és 

az ismeretek felhasználása kitalált tér 

ábrázolására épülő alkotó munkában. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. A 

természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás.  

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. A tér elemei, 

síkbeli, térbeli alakzatok. 

Tárgyak tulajdonságainak 

vizsgálata. Geometriai 

modellek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
tér, nézőpont, képkivágás, rövidülés, fókuszpont, horizont, időbeli változás 

vizuális megjelenítései, folyamatábra, képregény/storyboard 

Tanulási eredmények 

- a valóság vagy a vizuális alkotások, illetve azok elemei által felidézett 

asszociatív módon generált képeket, történeteket szövegesen 

megfogalmaz, vizuálisan megjelenít, egyénileg és csoportmunkában is; 

- vizuális megjelenések, képek, mozgóképek, médiaszövegek vizsgálata, 

összehasonlítása során feltárt következtetéseit megfogalmazza, és alkotó 

tevékenységében felhasználja, egyénileg és csoportmunkában is; 

- felismeri az egyes témakörök szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján; 

- adott cél szempontok figyelembevételével térbeli, időbeli viszonyokat, 

változásokat, eseményeket, történeteket rögzít, megjelenít, egyénileg és 

csoportmunkában is; 

Témakör 
Vizuális információ és befolyásolás –  

Kép és szöveg üzenete 

Óraszám  

a,b,n, 

4 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

−  adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Szöveg és kép együttes 

megjelenésének 

tanulmányozása (pl. kiállítás 

A téma feldolgozásakor aktuálisan 

más tantárgy keretében tanult korhoz 

illeszkedő művészettörténeti korszak 

Magyar nyelv és irodalom: 

szöveg és kép viszonya. 
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plakátja, ökológiailag 

tudatos termékcsomagolás, 

rövid mozgóképi reklám, 

animált gif) 

Adott kép 

szövegaláírásának 

megváltoztatása, azonos 

szövegek különböző 

képekhez rendelése).  

Korábban készített saját 

alkotás továbbgondolása, 

felhasználása alkalmazott 

grafikai feladatként (pl. 

DVD-borító, képernyővédő, 

arculati elem), vagy 

képgrafikaként. 

jellemző műalkotása, vagy ökológia, 

társadalmi probléma témájában ismeretek 

és érzetek inspiratív és kreatív 

felhasználásával direkt vizuális 

kommunikációt szolgáló produktum 

létrehozása  

A feladathoz kapcsolódóan gyűjtött 

vizuális információk, szöveges, képi 

inspirációk, és a korábbi vizuális 

megfigyelési tapasztalatok, adekvát 

képnyelvi eszközök felhasználása az 

alkotás során egyénileg és 

csoportmunkában is. 

Felismeri az egyes témakörök 

szemléltetésére használt műalkotásokat, 

alkotókat, az ajánlott képanyag alapján. 

 

Ének-zene: zenei stílusok és 

formák. 

 

Dráma és tánc: nem verbális 

kommunikációs játékok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
kommunikációs felület, üzenet, hír/álhír, figyelemirányítás, kommunikációs 

cél, hatáskeltés vizuális eszközei, valóság/fikció, dokumentálás, befolyásolás 

Tanulási eredmények 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− szöveges vagy egyszerű képi inspiráció alapján elképzeli és megjeleníti a 

látványt, egyénileg és csoportmunkában is; 

− a vizuális problémák vizsgálata során összegyűjtött információkat, 

gondolatokat különböző szempontok szerint rendez és összehasonlít, a 

tapasztalatait különböző helyzetekben a megoldás érdekében 

felhasználja; 

Témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány –  

Hagyomány, design, divat 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél 

érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a gyűjtés 

eredményeit; 

nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Skanzen vagy Néprajzi 

múzeum látogatása 

A mai életbe, 

életformába illeszthető, 

hagyományos kézműves 

technikával (pl. szövés, 

hímzés, nemezelés, 

lemezdomborítás, 

papírmerítés) készített tárgy 

(pl. iskolaszer, öltözet, 

hangszer, játék, kisbútor) 

létrehozása, meghatározott 

tulajdonos (pl. adott 

személyiség, életkor, 

nemek, foglalkozás) vagy 

funkció (hétköznapi, 

ünnepi) számára, a 

A tárgyi környezet különböző 

szempontú vizsgálata érdekében adott 

téma (pl. ünnepi és hétköznapi öltözet, 

dédszüleink világa, egyedi, személyes 

tárgyak, divat változása) vizuális és 

szöveges feldolgozása, információk 

keresése és rendszerezése különböző 

forrásokból (pl. könyvtár, internet, interjú 

készítése az érintettekkel, skanzen vagy 

helytörténeti kiállítás látogatása). 

Hagyományos magyar népi kultúra és 

a közvetlen környezet tárgyi világának 

megfigyelése és inspiratív felhasználása 

segítségével mai korunkra jellemző, 

értelmesen használható tárgy (pl. háztartási 

eszköz, játék, öltözet kiegészítő, 

telefontok, textil táska, tolltartó, 

Magyar nyelv és irodalom: 

népköltészet. 

 

Természetismeret: 

környezettudatosság, 

fenntarthatóság. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hagyományos 

foglalkozások, szakmák. 
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környezettudatosság 

lehetőségeinek 

figyelembevételével. 

 Öv tervezése, 

gyöngyfűzés, fonott karkötő 

készítése. 

Saját pecsét, 

csomagolópapír, póló, táska, 

takaró, díszítése különböző 

technikák felhasználásával 

(pl. krumpli, papír nyomat; 

stencil/sablon, filctoll, 

textilfestés) 

szemüvegtok, de nem dísztárgy!) tervezése 

és létrehozása tudatos anyag és 

eszközhasználattal (pl. nemezelés, hímzés, 

szövés, fonás, agyagozás, bőrmunka). 

Különböző korok és kultúrák 

szimbólumainak és motívumainak 

felhasználásával minta, díszítés tervezése, 

és a minta felhasználása tárgyak 

díszítésére választott célok érdekében  

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
hagyomány, néprajz, népi kultúra, divat, kézműves technika, egyedi tárgy, 

formaredukció, motívum 

Tanulási eredmények 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél 

érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

− nem konvencionális feladatok kapcsán egyéni elképzeléseit, ötleteit 

rugalmasan alkalmazva megoldást talál. 

Témakör 
Környezet: Technológia és hagyomány –  

Tárgyak, terek, funkció 

Óraszám  

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

−  adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében 

kísérletezik; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Egyszerű tértervezés és 

téralakítás meghatározott 

célból különféle 

eszközökkel (pl. rajzos 

vázlat, magyarázó rajz, 

fotómontázs, modellezés) és 

anyagokkal (pl. agyag, 

karton, fa, gipsz, drót, textil, 

talált tárgyak) történeti 

korok legfontosabb 

alátámasztó- teherhordó (pl. 

oszlop, pillér, fal) és 

térlefedő (pl. gerenda, 

födém, boltív, boltozat, 

kupola) lehetőségeinek, 

illetve alaprajzi 

elrendezéseinek 

megfigyelésével.  

Példák alapján (pl. különböző korban, 

kultúrában, stílusban készült építmények, 

terek) a közvetlen környezetben található 

valós terek, térrészletek saját kezű 

vázlatrajzának áttervezése, átalakítása 

megadott valós vagy játékos funkció 

megvalósítása (pl. biztonságérzet, 

figyelemfelhívás, otthonosságérzet, 

rejtőzködés) érdekében. A tervezés során 

kísérletezés és többféle ötlet felvetése és 

vizuális rögzítése, az ötletek és a tervezési 

folyamat szöveges bemutatása egyénileg 

és csoportmunkában is. 

A már tanult történelmi korszakokhoz 

kapcsolódó művészettörténeti korszakok 

jellemző építészeti stíluselemeinek 

megismerése, felismerése a klasszicista és 

historizáló magyar építészet fontos 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelemi korszakok. A 

természeti és mesterséges, 

technikai és épített. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

különböző kultúrák eltérő 

létmódja, szemlélete. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tervezés, 

anyagalakítás.  

 

Matematika: Egyszerűsített 

rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

A tér elemei, síkbeli, térbeli 
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Egy választott tárgy v 

tárgytípus ((pl. kedvenc 

tárgy, játék, hírközlési, 

közlekedési, konyhai 

eszköz, bútor) különböző 

korokban és földrajzi 

helyeken történt 

megjelenésének 

összehasonlító vizsgálata, 

bemutatása. 

Közvetlen 

környezetében található 

valós terek áttervezése.(pl. 

buszmegálló, kapu/bejárati 

ajtó, iskola ebédlője, iskolai 

könyvtár, beszélgető sarok, 

büfé) 

épületein. A megismert stíluselemek 

felhasználása a tanuló valós környezetében 

található valós terek, épületrészletek 

áttervezésére. 

Egy választott tárgy, tárgytípus 

különböző történeti korokban, és földrajzi 

helyeken való megjelenésének 

összehasonlító vizsgálata adott 

szempontok mentén (pl. funkció, anyag, 

forma, díszítés, környezetkárosítás) és a 

vizsgálat eredményeinek részletes 

szöveges és vizuális bemutatása (pl. tabló, 

prezentáció formájában). 

 

alakzatok. Tárgyak 

tulajdonságainak 

vizsgálata. Geometriai 

modellek 

Kulcsfogalmak/ fogalmak környezettudatosság, tervezés, rendeltetés, tárgy/építmény nézetei 

Tanulási eredmények 

− látványok, vizuális jelenségek, alkotások lényeges, egyedi jellemzőit 

kiemeli, bemutatja; 

− alkotómunka során felhasználja a már látott képi inspirációkat; 

− adott témával, feladattal kapcsolatos vizuális információkat és képi 

inspirációkat keres többféle forrásból; 

− különböző korok és kultúrák szimbólumai és motívumai közül adott cél 

érdekében gyűjtést végez, és alkotó tevékenységében felhasználja a 

gyűjtés eredményeit; 

− különböző művészettörténeti korokban, stílusokban készült alkotásokat, 

építményeket összehasonlít, megkülönböztet és összekapcsol más 

jelenségekkel, fogalmakkal, alkotásokkal, melyek segítségével 

alkotótevékenysége során újrafogalmazza a látványt; 

− adott koncepció figyelembevételével, tudatos anyag- és 

eszközhasználattal tárgyakat, tereket tervez és hoz létre, egyénileg vagy 

csoportmunkában is; 

− adott téma vizuális feldolgozása érdekében problémákat vet fel, 

megoldási lehetőségeket talál, javasol, a probléma megoldása érdekében 

kísérletezik; 

  



 

158  

Digitális kultúra 
 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz 

ugyanis, hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a 

gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális 

eszközökkel történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret a digitális 

kultúra tantárgy biztosítja. 

 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a 

digitális környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető 

tudáselemek keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való 

alkotó felhasználására. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az 

eszközhasználatot, így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális 

kompetenciákat fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi 

életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek 

kialakítását és fejlesztését is. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös 

feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, 

továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. 

Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a 

biztos és koherens kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési 

tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon 

a változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, 

ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában 

alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 
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A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a 

témakört a többi témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata 

azt szükségessé teszi. A tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-

megoldással találkoznak. A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 

különböző informális tanulási utakon összegyűjtött ismereteire, azt rendszereznünk, 

kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése felhasználói szemléletű: hogyan 

kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, hogyan kell a működési 

hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem 

egy becsült, összegzett elképzelést. 

 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb 

területein, más tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik 

megfelelő szakmódszertani képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, 

míg a többi tantárgy az ismeretek alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen 

terepe. 

 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos 

eszközhasználat gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség 

szerint minél több célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a 

rajzolási, a képfeldolgozási és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a 

dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A 

megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, amelyek nem voltak 

részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos célkitűzés, 

hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, 

értékelés és kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni 

különböző digitális technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő 

témakörökben. Kollaboratív tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például 

kiselőadások, tanulmányok, projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, 

a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos részét képezi. A feladatok eredményes 

megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a megfelelő lépések tervezett, precíz 

végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel 

történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap a 

problémamegoldás témaköre. 

 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek 

fejlesztését, amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás 

kibontakozásában és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés 

második nevelési-oktatási szakaszában blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az 

algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt biztosít. A blokkprogramozás az iskola 

lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: használhatunk robotot, készíthetünk 

mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy futtathatunk valamilyen asztali, 

kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A programozási feladatok 

kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz nélkül is el 

tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 
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Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A 

webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 

gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 

bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek 

alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a 

hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és 

vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére 

és elfogadására. 

  

 

 

5. évfolyam 
 

Éves óraszám az ’a, b, n’ osztályokra vonatkozóan : 34 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 

Témakör 

Témakörök feldolgozásának óraszáma 

Osztályok megjelölése 

a b n 

Algoritmizálás és 

blokkprogramozás 
7 óra 7 óra 7 óra 

Online kommunikáció 3 óra 3 óra 3 óra 

Robotika 5 óra 5 óra 5 óra 

Szövegszerkesztés 6 óra 6 óra 6 óra 

Bemutatókészítés 4 óra 4 óra 4 óra 

Multimédiás elemek 

készítése 
4 óra 4 óra 4 óra 

Az információs 

társadalom, 

 e-Világ 

3 óra 3 óra 3 óra 

A digitális eszközök 

használata 
3 óra 3 óra 3 óra 

Összesen: 34 óra 34 óra 34 óra 
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Témakör Algoritmizálás és blokkprogramozás 

Óraszám 

a,b,n, 

7 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri, és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető 

építőelemeit; 

 ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő 

hétköznapi tevékenységek és 

információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése 

 Az algoritmizálás nem számítógépes 

megvalósítása, az algoritmus eljátszása, 

személyes élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását 

igénylő blokkprogramozási feladatok 

megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok 

programozása, és a kimeneti eredmények 

elemzése szélsőséges bemeneti értékek 

esetén 

 

 Hétköznapi 

tevékenységek és 

információáramlási 

folyamatok 

algoritmusának elemzése, 

tervezése 

 A problémamegoldáshoz 

tartozó algoritmuselemek 

megismerése; algoritmus 

leírásának módja 

 Nem számítógéppel 

megoldandó feladatok 

algoritmizálása 

 Az algoritmus 

végrehajtásához szükséges 

adatok és az eredmények 

kapcsolata 

 Szekvencia, elágazások és 

ciklusok; egyszerű 

algoritmusok tervezése az 

alulról felfelé építkezés és 

a lépésenkénti finomítás 

elvei alapján 

 

Matematika: modellek 

(pl. rajzos modellek, 

gráfok) értelmezése, 

algoritmus követése, 

értelmezése, készítése. 

Rendszeralkotás, elemek 

elrendezése különféle 

szempontok szerint; 

rendszerezést segítő 

eszközök - fadiagram, 

útdiagram, táblázatok - 

használata, készítése; 

megalkotott rendszer 

átalakítása. 

 

Természettudomány: 

műveletek, összefüggések 

kiszámolása. Válasz 

megfogalmazása szóban 

és írásban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, 

kimenet, problémamegoldó tevékenység, változó, algoritmus leírása, 

Tanulási eredmények 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális 

eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 
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Témakör Online kommunikáció 

Óraszám 

a,b,n, 

3 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő 

fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és 

csevegőprogram használata az 

elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online 

kommunikáció az iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

 

 Online kommunikációs 

csatornák önálló 

használata, online 

kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online 

kommunikáció a 

csoportmunka érdekében 

 

Történelem; magyar nyelv és 

irodalom: nyomtatott és 

elektronikus formájú irodalmi, 

ismeretterjesztő, szövegek 

olvasása és megértése; a 

szövegelemzés; 

alapvető nyelvhelyességi, 

helyesírási ismeretek 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
online identitás, e-mail, chat, 

Tanulási eredmények 
 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és 

az iskolai környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 

Témakör Robotika 

Óraszám 

a,b,n, 

5 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó 

program előállítása 

blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával 

az események és azok 

kezelésének megismerése 

egyszerű játékok készítése 

kapcsán 

 

 Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre 

bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, 

modellezése egyszerű eszközök 

segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű 

problémák megoldása algoritmusok 

segítségével 

Természettudomány: az 

anyagok és testek 

érzékelhető 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

összehasonlítása; 

adatok jegyzése, 

rendezése, ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
robot, szenzor, algoritmus, 

Tanulási eredmények 
 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 
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Témakör Szövegszerkesztés 

Óraszám 

a,b,n, 

6 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás 

dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és formázza meg a 

szükséges objektumokat; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Nyomtatott 

dokumentumokban 

alkalmazott betű- és 

bekezdésformátumok 

elemzése 

 Egyszerű hétköznapi 

szöveges dokumentumok 

elkészítése, például: 

feliratok, tájékoztató 

táblák, napirend, menü 

 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok 

létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján 

dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának 

megfelelően képek választása, 

beillesztése, átméretezése, 

elhelyezése 

 

Magyar nyelv és irodalom; élő 

idegen nyelvek; matematika; 

etika; történelem; 

Természettudomány: ének-zene; 

vizuális kultúra; testnevelés: a 

tantárgyak tananyagainak egyéni 

vagy csoportos feldolgozása, a 

produktum bemutatása 

multimédiás eszközökkel. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, 

szövegegységek, karakter, karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, 

karakter mérete, 

Tanulási eredmények 
 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat. 

 

Témakör Bemutatókészítés 

Óraszám 

a,b,n, 

4 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Minta alapján bemutató létrehozása, 

paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás alapján prezentáció 

szerkesztése 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz 

(a digitális kultúrához, más 

tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó 

feladat) 

 Szöveget, képet tartalmazó 

prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek 

beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta 

alapján prezentáció 

szerkesztése 

 Bemutató-szerkesztési 

alapelvek 

 A bemutató objektumaira 

animációk beállítása 

Magyar nyelv és irodalom; élő 

idegen nyelvek; matematika; 

etika; Természettudomány: 

ének-zene; vizuális kultúra; 

testnevelés: a 

tantárgyak által használt 

jelölésrendszerek ismerete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
prezentáció, animáció, dokumentumformátum, 

Tanulási eredmények 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum 

készítése során a szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 

Témakör Multimédiás elemek készítése 

Óraszám 

a,b,n, 

4 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Kép, hang és video önálló rögzítése és 

tárolása digitális eszközökkel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal más 

tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában 

 A tárolt multimédiás elemek megosztása 

társakkal, feldolgozása páros és 

kiscsoportos munkaformában 

 A saját eszközzel készített képből, videóból 

képrészlet kivágása prezentációhoz való 

felhasználás céljából 

 

 Feladatleírás, illetve minta 

alapján rasztergrafikus 

ábra létrehozása, 

összehasonlítása, 

szerkesztése és illesztése 

különböző típusú 

dokumentumokba 

 Digitalizáló eszközök 

megismerése. Kép, hang 

és video digitális rögzítése 

 

Történelem; magyar nyelv 

és irodalom: korabeli 

filmek megtekintése 

(Magyar Nemzeti 

Filmarchívum), 

közkönyvtárak 

felkeresése, elektronikus 

könyv olvasása. 

 

Természettudomány: az 

információ gyűjtéséhez és 

feldolgozáshoz szükséges 

kommunikációs 

készségek megalapozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, 

hang, video digitális rögzítése; digitalizáló eszköz 

Tanulási eredmények  digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 
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Témakör Az információs társadalom, e-Világ 

Óraszám 

a,b,n, 

3 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, 

családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, 

posztolás, mások hozzászólásának 

értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az 

elektronikus kommunikációs szabályok 

értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

 

 Az információ szerepe a 

modern társadalomban 

 Információkeresési 

technikák, stratégiák 

 

Természettudomány: 

egészséges életmód. 

 

Matematika: ismeretek 

rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: írás, 

szövegalkotás. Rövidebb 

beszámolók anyagának 

összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott 

lexikonokból és 

kézikönyvekből. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom 

Tanulási eredmények  ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 

Témakör A digitális eszközök használata 

Óraszám 

a,b,n, 

2 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a 

felhőszolgáltatásokat; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói 

hibákat elkerüli, és elhárítja az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 A digitális eszközök feladatot segítő 

felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó 

állományok rendezett tárolása a lokális 

gépen, azok megosztása a társakkal a 

felhőszolgáltatáson keresztül 

 

 Az informatikai eszközök 

egészségre gyakorolt 

hatásai 

 Az informatikai eszközök 

működési elveinek 

megismerése és 

használata 

 Az informatikai eszközök 

be- és kiviteli perifériái, a 

Magyar nyelv és 

irodalom; élő idegen 

nyelvek; matematika; 

etika; történelem; 

Természettudomány: 

ének-zene; vizuális 

kultúra; technika és 

tervezés; testnevelés: a 



 

166  

háttértárak, továbbá a 

kommunikációs eszközök. 

A felhasználás 

szempontjából fontos 

működési elvek és 

paraméterek 

 Az informatikai eszközök, 

mobileszközök operációs 

rendszerei 

tantárgyak tananyagainak 

egyéni vagy csoportos 

feldolgozása, a produktum 

bemutatása multimédiás 

eszközökkel. 

Többféle megoldási mód 

keresése, az alternatív 

megoldások összevetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, 

háttértár, kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, 

Tanulási eredmények 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai 

eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 
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Technika és tervezés 

 

5-7. évfolyam 
 

MODUL „B”: Háztartásökonómia – életvitel technológiái 

5. évfolyam 
A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gazdálkodás, munkamegosztás 2 

Otthon a lakásban 4 

Táplálkozás és ételkészítés 8 

Textiltechnika 5 

Szabad alkotás 15 

Összes óraszám: 34 

 

Témakör 1. Gazdálkodás, munkamegosztás 

Óraszám 

a,b,n 

2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és 

az azokkal való hatékony és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Családi heti időmérleg elemzése: 

családellátó tevékenységek 

beazonosítása, munkamegosztás 

helyzetértékelése. 

Véleményformálás, vélemények 

ütköztetése 

 Családellátó tevékenységek 

munkaszervezése és 

munkamegosztása 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek 

Etika: A munka és a munkát 

végző ember tisztelete. 

Személyes tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a csapatmunka. 

Pályaválasztás – foglalkozás, 

élethivatás 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szókincs- és 

fogalombővítés, kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
család, háztartás, családellátó tevékenységek, munkamegosztás, 

munkaszervezés 
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Témakör 2. Otthon a lakásban 
Óraszám  

a,b,n, 

4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz 

környezeti szempontokat; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 

Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Műszaki rajzok értelmezése, 

olvasása 

 Rajzolvasás: eligazodás 

helyszínrajzon, alaprajzon, 

homlokzati rajzon – építészeti 

elemek beazonosítása 

 Egyszerű tértervezés és 

téralakítás különböző 

eszközökkel. Építés dobozokból 

vagy más elemekből  

 Saját lakóház leírása szóban – 

elbeszélés utáni rajzolás 

 Látogatás egy építkezésen vagy 

film megtekintése egy 

építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, 

megbeszélés 

 

 

 

 Műszaki kommunikáció 

értelmezése és alkalmazása 

 Az épületek rajzai 

 Az épületek főbb szerkezeti 

elemei, anyaga, a tulajdonság 

és felhasználhatóság 

összefüggései 

 Helyiségek funkciói, 

térkapcsolatai, tájolása 

 Közlekedési rendszerek 

 A tanórai tevékenységekhez 

kötődő szakmák, 

foglalkozások, tanulási utak 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szaknyelv 

Digitális kultúra: 

internethasználat 

Természetismeret: sebesség, 

gyorsulás 

Természetismeret: mérés, az 

anyagok fizikai tulajdonságai, 

mechanikai kölcsönhatások, 

Vetület, térkép, méretarány 

anyagszerkezet. 

Etika: A munka és a munkát 

végző ember tisztelete. 

Személyes tapasztalatok, 

együttműködés, egyéni 

boldogulás és a csapatmunka. 

Pályaválasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
épület, telek, helyszínrajz, alaprajz, homlokzati rajz; szerkezeti 

elemek, anyagok; térkapcsolat, tájolása; a lakótér kialakítása;  

Témakör 
3. Táplálkozás és 

ételkészítés 

Óraszám 

a,b,n, 

8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja 

azokat; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 
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Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 „Okostányér” elemzése, 

élelmiszertípusok 

beazonosítása. Főbb 

élelmiszertípusok vizsgálata, 

kóstolása, értékelése (pl. 

zöldségek, gyümölcsök, 

tejtermékek stb.) 

 Heti étrend elemzése, 

értékelése megadott 

szempontok szerint 

 Terítési gyakorlat. Egyes 

ételek fogyasztásához 

használt eszközök 

beazonosítása, használata 

 Látogatás élelmiszer-

feldolgozó üzemben vagy 

piacon. Film megtekintése a 

témába 

 Ételkészítési gyakorlatok 

tervezése, kivitelezése, 

különféle alapanyagok 

kiválasztása, mérése, 

előkészítése, konyhatechnikai 

eljárások alkalmazása 

 Az elkészült ételek kóstolása, 

értékelése. A 

munkaszervezés, 

munkavégzés értékelése 

 Látogatás élelmiszer-

feldolgozó üzemben vagy 

piacon. Film megtekintése a 

témába 

 

 A táplálkozás jelentőségének 

értelmezése az egészségtudatos 

életvitelben 

 Rugalmas alkalmazkodás 

döntési helyzetekben 

 Táplálkozás az egészségtudatos 

életvitelben 

 Konyhatechnikai eljárások 

 A felhasznált élelmiszerek 

eredete, forrásai 

 Az ételkészítés folyamata 

 Az ételkészítés, terítés, tálalás 

eszközei 

 Biztonságos élelmiszer-, 

ételkészítés, étel 

 A tanórai tevékenységekhez 

kötődő szakmák, foglalkozások, 

tanulási utak 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szaknyelv, digitális 

információk kezelése 

Matematika:arányosságfajlagos 

mennyiségek, tömeg- és 

térfogategységek. 

Etika: A modern technika 

alkalmazásának előnyei, 

hátrányai, veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. Magunkért 

és másokért érzett felelősség. 

Mértékletesség a fogyasztásban.  

Természetismeret,: 

Haszonnövények, 

haszonállatok termények, 

termékek az egyes 

évszakokban. 

Hőmérséklet, 

hőmennyiség, 

hőátadás. 

Tápanyagok, táplálék, 

egészséges táplálkozás. 

Baktériumok, gombák, 

étkezési eredetű betegségek.  

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

táplálkozás és egészség; élelmiszer, étel, tápanyag, tápanyagszükséglet, 

szénhidrátban gazdag élelmiszerek; fehérjékben gazdag élelmiszerek; 

étkezési zsírok; vitaminban és ásványi anyagokban gazdag 

élelmiszerek; fűszerek, tésztalazítók, ételkészítési eljárások,  

Témakör 4. Textiltechnika 

Óraszám 

a,b,n 

5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés 

útján; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak 

megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ 
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szerszámot, eszközt; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja 

azokat; 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

 Textilek anyagvizsgálata, 

alapanyagok beazonosítása, 

csoportosítása. Még nem 

alkalmazott textilkészítési 

eljárások kipróbálása (fonás, 

csomózás, nemezelés, szövés, 

hurkolás) 

 Látogatás múzeumban, 

tájházban, alkotóházban, népi 

együttesnél, vagy film 

megtekintése a témában. 

Megfigyelési szempontok 

szerinti adatgyűjtés 

 Kreatív alkotás alkalmazása 

 Textil alapanyagok és félkész 

termékek 

 Szövött és hurkolt textíliák 

előállításának kézműves 

technológiái és eszközei 

 Anyagok biztonságos 

megmunkálása 

 A tanórai tevékenységekhez 

kötődő szakmák, foglalkozások, 

tanulási utak 

Magyar nyelv és irodalom: 

szövegértés, szaknyelv, 

szókincs- és fogalombővítés, 

kommunikáció, digitális 

információk  

Természetismeret: mérés, az 

anyagok fizikai tulajdonságai, 

anyagszerkezet. 

Kémia: Az égés mint kémiai 

folyamat 

Etika: Az ember és a környezet 

kölcsönhatása, felelősségérzet. 

Etika: A munka és a munkát 

végző ember. Pályaválasztás 

– foglalkozás, élethivatás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak textil alapanyagok, textilkészítési eljárások, textilfélék csoportosítása,  

Témakör 5. Szabad alkotás 

Óraszám 

a,b,n 

5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul 

ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad 

alkotótevékenységében; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ 

szerszámot, eszközt; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári 

útmutatással használja; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és 

a döntésnek megfelelően tevékenykedik; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat 

eredményességét. 

 a problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz 

meg megoldási alternatívákat; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző 

helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát. 
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Javasolt tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és 

ismeretek 
Kapcsolódási pontok 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott 

szempontok szerint, azonosságok 

megfogalmazása, szükségszerűségek 

felismerése 

 Még nem alkalmazott textilkészítési 

eljárások kipróbálása (fonás, csomózás, 

nemezelés, szövés, hurkolás) 

 Irányított információgyűjtés a közlekedés 

fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, 

jelentős feltalálókról, különös tekintettel a 

magyar vonatkozásokra. Információk 

megosztása 

 A településmakett úthálózatának 

befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel 

való kiegészítése – például útburkolati 

jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, 

gyalogos-átkelőhelyek, parkolók 

 Közlekedési helyzetek szimulálása a 

terepasztalon 

 

 Kreatív alkotás 

alkalmazása 

 Épület, lakás alaprajzának 

értelmezése és 

összevetése a valósággal 

 A lakás helyiségeinek 

csoportosítása 

 A helyiségek egymással 

való kapcsolatának 

elemzése 

 Designe thinking (tervezői 

gondolkodás) lépéseinek 

alkalmazása 

problémamegoldás során 

 Szabálykövető magatartás 

fejlesztése 

 Gyalogos közlekedés 

helye, alkalmazkodás a 

közlekedési szituációkhoz 

 Közlekedésbiztonsági 

ismeretek 

. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

alaprajz, helyszínrajz, fizikai jellemzők, közlekedésbiztonság 

problémamegismerés, problémafeltárás, definiálás-értelmezés, 

megoldáskeresés, tervezés, alkotás (minta), használatbavétel, gyártás 
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Testnevelés 
 

Az alapfokú nevelés-oktatás második szakaszába lépve az 1–4. évfolyamon elkezdett 

sokoldalú pszichomotoros és az ezen keresztül megvalósuló kognitív, affektív-emocionális 

képesség-összetevők fejlesztése tovább folytatódik. A személyiségformálás – a tanulók 

életkori sajátosságainak figyelembevételével, a szenzitív időszakokhoz igazodó 

mozgástartalmakon keresztül – a tanulási, nevelési célokat úgy valósítja meg, hogy közben a 

Nat kompetenciarendszerében realizálja az Európai Unió kulcskompetenciáinak fejlesztését. 

Kiemelt terület a személyes és társas kompetencia-összetevők rendszerében a szomatikus 

egészség, a szocio-emocionális jóllét, a biztonság és az emberi kapcsolatok minősége.  

A testnevelés tartalmi elemei közé az 5. évfolyamtól belép a sportági alaptechnikák és 

taktikák rendszere, a hozzájuk kapcsolódó elméleti ismeretekkel, miközben folytatódik a 

széles spektrumú koordinációsképesség-fejlesztés. A nevelési szakasz elején a kondicionális 

képességek differenciált fejlesztése itt is elsősorban a mozgáskészségek elsajátításán, játékos 

gyakorláson keresztül történik, majd később fokozatosan előtérbe kerül az életkori 

sajátosságokhoz igazodó kondicionális képzés. A mozgástanulás folyamatában fontos 

szerepet kap az elméleti tudatosítás, az ok-okozati összefüggések ismertetése, mely elősegíti a 

mentalizációs folyamatokat. Mindez a változó környezeti feltételekhez igazodó, egyre 

összetettebb mozgássorok hatékony elsajátítását teszi lehetővé.  

A testi-lelki egészségre nevelés célrendszere a tanulási terület egészét áthatja. A 

tanulók tovább bővítik az egészséges életvitel alapjaival összefüggő ismereteiket. A közvetlen 

mozgástapasztalattal szoros kapcsolatban álló elméleti ismeretekkel gyarapodva tudatosul 

bennük a különböző mozgásformák egészségmegőrző hatása. Tisztában vannak az alapszintű 

anatómiai, edzéselméleti törvényszerűségekkel (pl. a bemelegítés módja, funkciói), ami a 

baleset-megelőzés, a biztonságos sportolás, az egészséges testi fejlődés legfőbb záloga. A testi 

higiéniai tevékenységeket igyekeznek mindennapi szokásrendszerükbe illeszteni, mellyel 

párhuzamosan a XXI. századi életforma stresszhatásainak kezelésére megfelelő stratégiákat 

(pl. relaxációs módszerek) sajátítanak el. A tanulóközpontú szemlélettel átitatott oktatási 

környezetben erősödik a tanulói sportolási kedv, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd. Ehhez 

kapcsolódóan prioritást kapnak a játékos feladatmegoldások, az élményalapú tananyag-

feldolgozás. A változatos munkaformák alkalmazása, a gyakran változó összetételű, 

képességű heterogén csoportok együttes sporttevékenysége a méltányosság, a társakhoz való 

alkalmazkodás, a tolerancia, a csapatszellem, az egymás tanításának lehetőségét is magába 

foglalja. Ez a tanulók társas kapcsolataiban az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra 

nevelés célját valósítja meg. A társas mozgásformák egyben az elfogadást, a konfliktuskezelés 

asszertív eszközeit kínálják. A változatos küzdőfeladatokban előtérbe kerül az iskolai 

küzdősportokra jellemző technikák végrehajtása és azok test-test elleni küzdelemben történő 

kreatív alkalmazása. Ezek az egyszerű mozgásformák esetében szabadon végrehajthatók, 

mások tanári irányítás mellett, a legnagyobb mozgásbiztonság elérésére törekedve, a 

balesetveszély minimálisra csökkentése mellett. 

A tanár-diák interakciókban a pedagógus mintaadó, facilitátor szerepe a tanulók 

kommunikációs kultúrájának kialakításában realizálódik, mely a kooperatív jellegű 

gyakorlásban kihat a diákok közötti kommunikáció minőségére is. Mindezen tényezők a 

mozgással, sportolással kapcsolatban jelentős attitűdformáló erőt jelentenek.   

A nevelési-oktatási szakasz végéhez közeledve egyre nagyobb mértékben kapnak 

szerepet az induktív jellegű feladatmegoldások, melyek a gondolkodást és a 

problémamegoldó képességeket fejlesztik. A tanulási terület – sajátosságaiból adódóan – 

folyamatosan fejleszti az önismeretet, az önelfogadás képességét, melynek rendszeresen 
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alkalmazott eszköze – a pedagógus általi előremutató formatív visszajelzések mellett – az ön- 

és társértékelés. Ezek a folyamatok a 7–8. évfolyamon hozzájárulnak a tanulók saját készség- 

és képességszintű erősségeinek, illetve hiányosságainak felismeréséhez, ezáltal a képességek 

tanári segítséggel tudatosan fejleszthetők. A tradicionális sportágak meghatározó 

szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat a nemzeti azonosságtudatra, a haza 

szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás is hangsúlyos szerepet kap. 

Az IKT-eszközök a mozgástanulás, a diagnosztika, az egészséges életvezetés 

kialakításának hatékony segítői, mindemellett a konstruktív jellegű elméleti ismeretszerzést is 

jelentősen támogatják. Ezzel a tanulók motivációjára és digitáliskompetencia-szintjére 

gyakorolhatunk pozitív hatást. Az egészségfejlesztés mozgáshoz kapcsolódó 

eszközrendszerével tudatosítjuk a szabad levegőn, a természetes környezetben folytatott 

rendszeres testedzés testi és lelki jóllétet erősítő hatását, ami pozitív irányú befolyást gyakorol 

a tanulók környezettudatos szemléletmódjára. Ezzel a testnevelés hozzájárul a fenntartható 

jelen és jövő iránti elkötelezettséghez, mint nevelési célhoz. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és 

értő (motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a 

környezettel kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, 

amely a különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más 

területeire is hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az 

általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, 

hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a 

pontosság elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A 

testnevelésben a kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító 

módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A 

tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a 

kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég 

csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére 

gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a 

procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában 

meghatározóan fontos, hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az 

oktatás és a képzés tanítási-tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ 

digitális jelenlét, életvezetés és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és 

egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy 

esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, 

az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 
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alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes 

és társas kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a 

szomatikus egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. 

A fejlesztés kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy 

tanulásának és tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a 

csapatsportokban fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító 

tényezők (a közös célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és 

csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: Az iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív 

produktumok megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával 

támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre 

gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, 

hogy saját tanulási tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés 

kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes 

játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási 

tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás 

rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja, értékként kezelni az olimpiai eszmét, az 

olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ 

testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és 

egészségfejlesztés a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi 

teherbírását fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. 

A sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 

közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - 

amelyen egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent 

teljesítőképességű tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az 

abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell 

megvalósítania a fejlesztési feladatokat.  

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés 

alapja a különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a 

tanuló önmagához mért fejlődése. A tanultsági szint méréséhez fontosak a különböző 

pontérték-táblázatok, számszerűsített vagy grafikonos statisztikai eljárások, de az egyes 

próbákon és teszteken elért eredmények mellett legalább olyan fontos az érzelmi-akarati 

tényezők figyelembevétele az értékelés, osztályozás során. 
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5–6. évfolyam 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző 

különbségek még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt 

ütemű megnyúlási szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési 

szakaszban járnak. A két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú 

alapokra építkezve, eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt 

jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, 

koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a 

pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop 

tartóizmainak, a törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob 

állóképesség kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, 

ugyanakkor az intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül 

kiemelten fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, 

emellett a nyílt jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is 

dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az 

emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és 

mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos 

szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 

mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 

időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a 

rendszeres gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok 

megtanításán túl a sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok 

olyan játékos mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a 

különböző küzdősportok mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a három 

iskolai küzdősport, a birkózás, a judo és a karate mozgásanyagára kerül a hangsúly. E 

gyakorlatok kondicionális képességfejlesztő hatásai elsősorban az erő-állóképesség, a 

gyorsaság fejlesztésében érezhetők, valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a hasizmok 

erősítése terén, valamint a gerinc egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. 

A karate lazító és nyújtó gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag 

ízületi mozgástartományának növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a 

kognitív koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan 

változó reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a 

kinesztézis, a mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a 

sportági mozgásanyag tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló 

személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az 

önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót. 

Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve 

elősegíti a hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a 

versengésen alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs 

elemekben gazdag, a társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét 

prioritásként kezelő viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. 

Oktatásmódszertani szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, 

bemutattatásán alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák jellemzik, de 

megjelennek már az indirekt módszertani elemek is. 
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A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

− a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

− minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

− relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

− az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és 

képes a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

− tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 
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5. évfolyam 
 

 
Évi óraszám ’a, b, n’ osztályra vonatkozóan: 170 

 

Heti óraszám: 5 

 

 

Témakör 

Témakör feldolgozásának óraszáma 

Osztályok megjelölése 

a, b, n 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 23 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 28 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 

Sportjátékok 40 

Testnevelési és népi játékok 20 

Önvédelmi és küzdősportok 20 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 

Összesen: 170 
 

Témakör Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 

Óraszám 

a,b,n, 

23 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

- megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

- a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós 

gyakorlatokat; 

- a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

- a tanórák szervezéséhez szükséges rendgyakorlatok elsajátítása.  

- a biomechanikailag helyes testtartás végrehajtása. 

- alapvető jártasság a relaxációt szolgáló gyakorlatokban. 

- a mozgásszabályozó-, ritmus- és a kéz-láb koordinációs képesség fejlődése. 

- az erősítés, a nyújtás alapvető elveinek és egyszerű módszereinek 

megismerése. 

- együttműködés a rendgyakorlatok és a csoportos feladatok végrehajtásánál. 

a személyi és környezeti higiéniás ismeretek elsajátítása. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- szabadgyakorlatok 

- társas gyakorlatok 

- kéziszergyakorlatok 

- szergyakorlatok 

- rendgyakorlatok 

- hajlékonyság fejlesztése 

- nyújtó gyakorlatok 

- relaxációs gyakorlatok 

- légzőgyakorlatok 

A leggyakrabban alkalmazott statikus és 

dinamikus gimnasztikai elemek elnevezésének, 

technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

4-8 ütemű szabad-, társas és 

kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló 

végrehajtásra törekvő pontos és rendszeres 

kivitelezése 

2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor 

összeállítása tanári kontrollal 

Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt 

alakzat) alkalmazó gyakorlása 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások.  

 

Természettudomány: 

testünk, életműködéseink, 

az emberi szervezet. 

 

Vizuális kultúra: 

kreativitás, tárgy- és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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Menet- és futásgyakorlatok különböző 

alakzatokban 

Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése 

statikus és dinamikus szabad-, társas és kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, 

bordásfal) 

A biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának 

erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes 

végrehajtása 

Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, 

azok végrehajtása 

A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a 

gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat 

tulajdonságainak megismerése, a fáradt izmok 

lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, 

izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-okozati 

tényezők szerinti beazonosítása 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló 

gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok 

jelentőségének megismerése 

A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, 

pozitív megküzdési stratégiáinak megismerése 

Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása 

és alkalmazása 

Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok 

zenére 

Ének-zene: ritmus- 

gyakorlatok, ritmusok. 
 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

 

Digitális kultúra: 

digitális jelenlét 
 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rendgyakorlatok, menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt 

alakzat; szabad-, társas, szer- és kéziszergyakorlat, utasítás, szóban közlés, 

bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, bemelegítés, levezetés, 

képességfejlesztés, erő, gyorsaság, állóképesség, koordinációs képességek, 

erősítés, nyújtás, prevenció, megelőzés, biomechanikailag helyes testtartás, 

izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz, keringésfokozás, fittség, 

edzettség, életmód. 

Tanulási eredmények 

- tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes 

testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

- a bemelegítés és a levezetés szempontjainak ismerete. 

- a tanévben alkalmazott gimnasztika alapvető szakkifejezéseinek ismerete. 

- a bemelegítésre, a sokoldalú előkészítésre, valamint a képességfejlesztésre 

alkalmas mozgásformák, gyakorlatok folyamatos, pontosságra törekvő és 

megfelelő intenzitású végrehajtása. 
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Témakör Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

Óraszám 

a,b,n, 

28 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

- futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a 

tartós futás közben; 

- magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

- az atlétikai cselekvésminták elsajátítása, illetve azok alkalmazása az egyéni 

adottságoknak megfelelően. 

- törekvés az atlétikai versenyszámok technikájának elsajátítására és a 

teljesítménynövelésre. 

- fejlődés elérése a kondicionális képességek terén, különös tekintettel az aerob 

állóképességre. 

Javasolt 

tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- futóiskolai 

feladatok 

- futófeladatok 

- rajtgyakorlatok 

- dobógyakorlatok 

- ugrógyakorlatok 

Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, 

előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–40 m hosszan 

Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és 

akadályok átugrásával 

Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző 

testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m kifutással időre, 

sprintfutások 30–60 m-en időre 

Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával 

fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, dobások 

különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, 

szoknyás labda, sípoló rakéta) 

Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból 

emelt elugró helyről  

Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből 

és oldalról nekifutással 5–7 lépésből, átlépő technikával 

Az állóképesség, a szívműködés és a 

testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

Folyamatos futások egyenletes ritmusban és 

tempóváltással 8-10 percen keresztül 

Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, 

gyakorlatban történő alkalmazása 

Ének-zene: ritmus- 

gyakorlatok, ritmusok. 

 

Természettudomány: 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Digitális kultúra: digitális 

jelenlét,  

 táblázatok, 

grafikonok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elrugaszkodó láb, lendítő láb, állórajt, térdelőrajt, hibás rajt, tartós futás, aerob 

állóképesség, tempóérzék, pulzus, átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, 

optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor 

 

Tanulási 

eredmények 

- a tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatok jártasság szintű elsajátítása. 

- a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

- ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére 

sportolás közben; 

- érdeklődés az atlétika sportág iránt. 

- kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben, valamint a tartós 

munkavégzésben. 
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Témakör Torna jellegű feladatmegoldások 

Óraszám 

a,b,n, 

23 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

- segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

- a motorikus cselekvésbiztonság fejlődése a torna jellegű feladatmegoldásokban. 

- igényesség az esztétikus test iránt és a „tornászos” mozgás elsajátítására.                     

- fejlődés a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából kiemelt motoros 

képességek terén, különös tekintettel a test erejére, az ízületi mozgékonyságra, az 

izomérzékelésre, a téri tájékozódó és az egyensúlyozó képességre. 

 

Javasolt 

tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- motorikus 

képességek fejlesztése 

- támaszgyakorlatok 

- lendületek, 

fellendülések 

- fel-, le- és átugrások 

- 

egyensúlygyakorlatok 

- preakrobatikus, 

akrobatikus és 

gimnasztikus elemek 

- mászás 

A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, 

valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

A gyakorlás biztonságos körülményeinek 

megteremtése 

A cselekvési biztonság növelése 

Segítségadás tanítása, tanulása 

Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, 

valamint a „tornászos” mozgás elsajátítására 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő 

tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, 

fel-, le- és átugrások végrehajtása 

Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi 

elemek, gurulások, emelések, fellendülések, billenések, 

átfordulások végrehajtása 

Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, 

járások, testsúlyáthelyezések, szökkenések, ugrások, 

fordulatok – kivitelezése 

Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben 

helyzetváltoztatásokkal és különböző kartartásokkal, 

valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon  

Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen) 

A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok 

alapvető szabályainak megismerése 

Talajon: 

Gurulóátfordulások előre-hátra különböző 

testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

Fejállás 

Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál  

Kézenátfordulás oldalra mindkét irányba 

Híd, mérlegállás és spárga kísérletek 

végrehajtásának tökéletesítése  

Természettudomány: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

lökőerő, reakcióerő, 

hatásidő, egyensúly, 

tömeg, középpont. 

 
Vizuális kultúra: 

kreativitás, 

reneszánsz, barokk. 

 
Etika/Hit- és erkölcstan: 

társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem, 

média, önreflexió, 

kooperatív munka. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 

 

Digitális kultúra:  

digitális jelenlét 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

 



 

181  

Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

Ugrószekrényen: 

Keresztbe állított ugrószekrényen zsugorkanyarlati 

átugrás, huszárugrás  

Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás után 

gurulóátfordulás előre, leterpesztés 

Gerendán: 

Alacsony gerendán: felguggolás és homorított 

leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel leugrás 

Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal Gerendán: 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

Gyűrűn: 

(Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és 

sarokemelések; alaplendület; zsugorlefüggés; lefüggés; 

fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés 

lebegő függésbe; homorított leugrás 

Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; 

függésben lendület hátra, homorított leugrás 

 

(Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés 

lebegő függésbe; zsugorlefüggés 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

függeszkedés, támlázás, fejállás, talajgyakorlat, terpeszleugrás, lefüggés, 

lebegőfüggés, hátsó függés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, érintőjárás, 

hármaslépés, fellendülés, ellendülés, billenés, átfordulás, zsugorkanyarlati átugrás, 

tornászos testtartás, összefüggő gyakorlat, segítségnyújtás, biztosítás, tornaverseny, 

pontozás. 

 

Tanulási 

eredmények 

- tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

- a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

- a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

- a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül 

tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és 

kifejezőképességét. 
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Témakör Sportjátékok 

 

Óraszám 

a,b,n, 

40 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a 

technikai és taktikai elemeket; 

- a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

- a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan 

végzi a választott sportjátékokat. 

- a sportjátékok életkori sajátosságokhoz igazodó alap technikai és taktikai 

készletének, valamint elméleti ismereteinek elsajátítása.  

- fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok mozgásanyagának intenzív és 

tudatos gyakorlásával. 

- aktív részvétel a sportjátékok előkészítő játékaiban és a sportjátékok 

egyszerűsített változataiban. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- motorikus képességek 

fejlesztése 

- támaszgyakorlatok 

- lendületek, fellendülések 

- fel-, le- és átugrások 

- egyensúlygyakorlatok 

- preakrobatikus, 

akrobatikus és 

gimnasztikus elemek 

- mászás 

Két választott sportjáték alapvető 

sportágspecifikus technikai és alaptaktikai 

elemeinek, szabályainak elsajátítása 

Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített 

szabályok mellett 

A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben 

a csapat érdekeinek figyelembevételével a 

legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, 

együttműködésre való törekvés 

1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, 

labdafedezés alapelveinek tudatos alkalmazása 

Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és 

létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó 

mozgások, védőtől való elszakadás módjainak 

gyakorlása 

Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület 

helyzetéhez igazodó helyezkedés tudatos 

alkalmazása 

A sportjátékokban megjelenő egyéni és 

csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és ezekre 

épülő technikai elemeinek (emberfogás, 

területvédekezés, letámadás, támadóalakzat) 

megismerése, gyakorlása 

 

− Kézilabda 

A labda nélküli technikai elemek, mint az 

alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások 

Az egy és két kézzel történő labdaátadások helyben 

labdaátvételek különböző irányokból 

Az „add és fuss” elv alkalmazása az egyszerű és 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

metakommunikáció, 

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

 

Matematika: logika, 

algoritmikus 

gondolkodás, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 
Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció, 

kreativitás. 

 

Természettudomány: 

mechanikai 

törvényszerűségek; az 

emberi szervezet 

működése, energianyerési 

folyamatok 

 
Etika/hit – és 

erkölcstan: 

együttműködés, 

tolerancia, 

csapatmunka,  

„fair – play”, 

alkalmazkodás, 

önmérséklet 

 

Angol nyelv: 

szókincs 
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összetett labdás koordinációs gyakorlatokban (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs 

alakzatokban) 

Labdavezetés irány- és iramváltásokkal, 

indulócselek alkalmazása 1-1 elleni játékokban 

Kapura dobások helyből, kilépéssel 

Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer 

indulás szabálya, a szabaddobás, a büntetődobás, az 

ellenféllel történő szabálytalanságok módjainak 

ismerete, törekvés a szabályok betartására 

A szélességi vonalvédekezés (6-0-ás 

területvédekezés) megismerése 

A kapus alaphelyzetének kialakítása; magasan, 

félmagasan, laposan és pattanásból érkező labdák 

védési technikájának elsajátítása kézzel és lábbal 

 

− Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az 

alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás, 

felugrások egy és két lábról, leérkezések 

megtanulása, végrehajtása kontrollált 

környezetben, egyszerűbb 

játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos 

labdavezetés, rövid és hosszú indulás, 

együtemű megállás folyamatos 

labdavezetésből, labdavezetés közben 

történő egyszerűbb irányváltoztatási módok 

elsajátítása  

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és 

felsővel, egykezes felső, helyben, 

különböző irányokba történő kilépéssel és 

mozgásból  

● A helyből történő kosárra dobás, egy-két 

labdaleütésből 

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő 

játékosok személyének meghatározásával 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és 

védő szerepek gyakorlása  

● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a 

kétszer indulás szabálya, az ellenféllel 

történő szabálytalanságok módjainak 

ismerete, törekvés a szabályok betartására 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos 

szabálymódosításokkal 

 

− Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az 

érkező labdához történő helyezkedés 

tudatosítása 

● A kosárérintés, az alkarérintés 

 
Digitális kultúra:  

digitális jelenlét 

 

Ének-zene: 

ritmusérzék 
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●  Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a 

nyitásfogadás, feladás elsajátításával 

törekvés a három érintéssel történő játékra 

könnyített feltételek mellett 

● Helyezkedési módok megismerése a 

különböző csapatlétszámú játékokban 

● A csapattársak közötti kommunikáció 

jelentőségének tudatosítása az eredményes 

játék érdekében 

 

− Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek, mint a 

mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, 

támadó és védő alapmozgások ismerete, 

alkalmazása a játék folyamatában 

● Labdavezetések és labdaátadások 

gyakorlása a lábfej különböző részeivel, 

laposan érkező labdák átvételének 

alkalmazása talppal, belsővel 

● Alakzattartással történő labdás koordinációs 

passzgyakorlatok 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, 

teljes csüddel, állított labdával, a futással 

megegyező irányból  

● A különböző védőszerepek megismerése 

(passzsávok lezárása, optimális 

távolságtartás a támadótól, célfelülethez 

igazított helyezkedés) 

● Kényszerítő átadások gyakorlása 2-0-ás 

taktikai helyzetben 

● Változatos alakú, méretű pályán az 1-1 és 2-

2 elleni játékszituációk védő és támadó 

szerepeinek gyakorlása különböző méretű, 

elhelyezkedésű, számú célfelületre, a labda 

méretének, anyagának változtatásával 

● 2-1, 3-1 elleni emberelőnyös kisjátékokban 

a támadó játékosok együttműködésének, a 

védő játékosok helyezkedésének gyakorlása 

● Létszámazonos kisjátékok és 

mérkőzésjátékok változatos szabályokkal 

● A kapus alaphelyzet kialakítása, guruló, 

félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása 

állított, lepattintott labdával 

 

− Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek, mint az 

alapállás, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással elsajátítása 

● Labdabiztonságot növelő gyakorlatok 

● Labda terelése egyenes vonalban 

●  Labdaütések palánkra és társnak 

● Lövések és húzások közötti különbség 
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megéreztetése 

● Folyamatos labdaátadások társnak 

● Kapura lövések helyből  

● Kapus alaphelyzetének kialakítása, kapura 

lőtt labdák védése nagypályán kézzel, 

kispályán állásban ütővel, lábbal, féltérdelő 

pozícióból ütővel, lábbal 

● 1-1, 2-1 elleni kisjátékok, a 

támadójátékosok együttműködése és a 

védőjátékos helyezkedésének gyakorlása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kétszer indulás, lépéshiba, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda, 

hosszú- és rövidindulás, egy ütemű megállás, indulócsel, fektetett dobás, labda 

fedezése, bedobás, szabaddobás, szabadrúgás, büntetődobás, büntetőrúgás, 

alakzattartásos passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, 

kényszerítő átadás, területvédekezés, emberfogás, floorball – ütőfogás, 

labdahúzás- és lövés, kapuelőtér 

Tanulási eredmények 

- a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja; 

- egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés 

mellett képes a játékvezetésre. 

- törekvés a játékelemek (technikai, taktikai elemek) pontos, eredményes 

végrehajtására. 

- a sportjátékok játékszabályainak ismerete és alkalmazása.  

- szabálykövető magatartás, önfegyelem, együttműködés kinyilvánítása a 

sportjátékokban. 

- érdeklődés kialakulása a sportjátékok iránt.  

- az egyéni adottságoknak és érdeklődésnek leginkább megfelelő sportjáték 

megtalálása rekreációs célú testedzésre, vagy a versenyszerű sportágválasztás 

elősegítésére. 

Témakör Testnevelési és népi játékok 

Óraszám 

a,b,n, 

20 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a tanuló: 

- a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a 

technikai és taktikai elemeket; 

- a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan 

végzi a választott sportjátékokat. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- motorikus képességek 

fejlesztése 

- kreativitásra, 

együttműködésre épülő 

játékok 

- labdával és egyéb 

eszközökkel történő 

manipulatív 

mozgásformák gyakorlása 

- egyéni-, páros- és 

csoportos játékok 

- játékok célfelületre 

A testnevelési játékok baleset-megelőzési 

szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- 

és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a 

teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér 

határainak érzékelése 

A tanulók fokozott kreativitására, 

együttműködésre épülő, összetett kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. 

labdavezetés) megvalósuló dinamikus és statikus 

Ének-zene: ritmus- 

gyakorlatok, ritmusok 

 

Természettudomány:  

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Etika/Hit – és 

erkölcstan: 

együttműködés, 

tolerancia, 

csapatmunka,  

„fair – play”, 

alkalmazkodás, 

önmérséklet 
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akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, 

cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

A labdával és egyéb eszközökkel történő 

manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a 

mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére törekedve, időkényszer 

bekapcsolásával 

1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő 

testnevelési játékok gyakorlása 

Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására 

törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira 

épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű 

és méretű eszközöket felhasználva, egyéni és 

csapatjátékokban 

Az egyszerű és összetett sportági technikák 

gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő 

páros és csoportos versengések alkalmazása 

A logikai, algoritmikus és egyéb 

problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos 

játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

A támadó és védő szerepek alkalmazását 

elősegítő páros és csoportos versengések 

Célfelületre törekvő emberfölényes és 

létszámazonos pontszerző kisjátékokban a támadó 

szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás 

gyors iram- és irányváltásokkal 

Célfelületre törekvő emberfölényes és 

létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a 

labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának 

erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, 

futó- és fogójátékokkal 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, 

algoritmikus 

gondolkodás, 

valószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, 

számolás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció, 

kreativitás. 

 

Digitális kultúra:  

digitális jelenlét 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

metakommunikáció, 

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a 

védőtől, célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

 

Tanulási eredmények 

- a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben 

készségszinten használja; 

- a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséggel rendelkezik; 

- egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés 

mellett képes a játékvezetésre. 
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Témakör Önvédelmi és küzdősportok 

 

Óraszám 

a,b,n, 

20 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

- a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva 

tudatosan és célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő 

technikai és taktikai elemeket; 

- a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

- a balesetek elkerülése szempontjából elengedhetetlenül fontos alapvető 

eséstechnikák és önvédelmi fogások elsajátítása. 

- törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. 

 

Javasolt 

tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- állásban és egyéb 

kiindulóhelyzetekben 

végrehajtható egyéni-, 

páros- és csoportos 

feladatok 

- támadó és védő 

szerepek 

- fizikai kontaktussal 

járó húzások és tolások 

- eséstechnikák 

A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi 

szabályainak következetes betartása 

Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a 

kreativitás, a hatékony problémamegoldás fejlesztése 

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő 

asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és 

tolerancia megtartása mellett 

Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben 

végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, az 

egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli 

páros, csoportos és csapat jellegű eszköz nélküli és 

eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások 

szabálykövető végrehajtása 

A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő 

szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket 

fejlesztő páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés 

bekapcsolásával 

A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos 

alkalmazása 

A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének 

érzékelésével, annak legyőzési szándékával kapcsolatos 

egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő 

páros küzdőjátékok képességfejlesztő célú alkalmazása 

Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, 

fojtás, hajfogás) elleni védekező mozgások gyakorlása 

Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása 

(egyenes derék, lábbal emelés) 

Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-

megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak elméleti tudatosítása 

Történelem: keleti 

kultúrák. 

 

Természettudomány: 

izmok, ízületek, 

anatómiai ismeretek, 

testi és lelki harmónia. 

 

Digitális kultúra:  

digitális jelenlét 

 
Magyar nyelv és 

irodalom: 

metakommunikáció, 

hallás utáni 

szövegértés, nyelvi 

kommunikáció 

 

Etika/Hit – és 

erkölcstan: 

önfegyelem, 

önismeret, 

„fair – play”. 
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Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása 

fokozatosan emelkedő súlyponti helyzetből indítva 

egyénileg, majd társakkal 

Oldalra esés technikájának elsajátítása 

oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

Egy választott küzdősport korosztály-specifikus 

alaptechnikájának és elméleti ismereteinek elsajátítása 

 

− Birkózás 

A birkózásban használatos különböző fogásmódok 

megismerése (kapocsfogás, tenyérbefogás, csuklófogás, 

alkarfogás, könyökfogás) 

A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét 

növelő, birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok 

jártasság szintű végrehajtása 

○ Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, 

majd anélkül 

○ Hídban forgási kísérletek 

○ Hídból kifordulás fejtámaszba 

○ Hídba vetődés fejtámaszból társ segítségével 

● Birkózó alapállás technikájának elsajátítása 

● Birkózó alapfogásban (páros felkarfogás) társ tolása, 

majd húzása egyenes vonalban (előre-hátra) 

● Grundbirkózás párokban, csoportban birkózó 

fogásban végrehajtott húzások-tolások 

alkalmazásával 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

○ Mögé kerülés karberántással: támadó és 

védekező technika 

○ Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, 

oldalsó leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, birkózófogás, fogáskeresés, 

fogásbontás, egyensúlybontás, társemelés, fair play, agresszió. 

 

Tanulási eredmények 

- egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés 

mellett képes a játékvezetésre. 

- a tanult technikák változó körülmények közötti alkalmazásában jártassági szint 

elérése. 

- az alapvető önvédelmi szabályok, a leggyakoribb vészhelyzetek elkerülésének, a 

menekülés, a segítségkérés módjainak és lehetőségeinek ismeretei. 

- annak belátása, hogy a küzdősportokat csakis önvédelemre használhatják, nem az 

agresszió eszközei.  

- a tanult önvédelmi és küzdő jellegű feladatok szabályainak ismerete és 

alkalmazása. 
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Témakör Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

Óraszám 

a,b,n, 

16 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

- ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad 

levegőn, egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak 

elviselésére sportolás közben; 

- a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete 

tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

- a szabadidőben jól hasznosítható sportágakban gyakorlottság szerzése.  

- a szervezet edzettségének növelése. 

- az egészséges életmód iránti igény erősítése. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

- szabadban végezhető 

mozgások 

- rekreációs sportok 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének 

bővítése (frizbi, futás, tájfutás parkban, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga)  

Téli rekreációs sportok megismerése, jártasság 

szintű elsajátítása (szánkózás, korcsolyázás)  

Tanári segítséggel erdei tornapályák, szabadtéri 

kondipark gépeinek használata 

Szabadtéri akadálypályák leküzdése 

A környezet- és természetvédelmi szabályok 

betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  

Természettudomány: 

időjárási ismeretek, az 

emberi szervezet 

működése. 

 

Digitális kultúra:  

digitális jelenlét 

 
Magyar nyelv és 

irodalom:  

hallás utáni szövegértés, 

nyelvi kommunikáció 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

természetjárás, környezetvédelem, streetball, tájfutás, erdei tornapálya, 

környezetvédelem 

Tanulási eredmények 

- nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

- a természeti környezetben történő sportolás egészségvédelmi és 

környezettudatos viselkedési szabályainak elfogadása és betartása. 

- a testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás erősítése.  
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Ének – zene 

 
5-8. évfolyam 

 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai megismertetni a gyermekeket az 

éneklés és a zenélés örömével, valamint kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó 

megismeréséhez, megértéséhez és élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a 

kiválasztott repertoár. Fontos cél továbbá, hogy a megalapozott zenei képességek 

továbbfejlődjenek, a tanulók zenei anyanyelvi ismereteik bővüljenek. Középpontban továbbra 

is a zenei aktivitás, ezen belül az éneklés áll. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás 

során a tanulók széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük 

lévő sokszínű zenei világban. 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán alapelveire épül, az aktív éneklést és 

zenélést szorgalmazza, tradicionális népzenén és igényes műzenén alapul. A zenei 

hallásfejlesztés a relatív szolmizáció segítségével történik. A klasszikus remekművek értő 

befogadása fejleszti az érzelmi intelligenciát. 

A kerettantervben feltüntetett anyagon keresztül a tanulók megismerik népzenénk és 

más népek zenéje, nemzeti zenei kultúránk és a klasszikus zene, a jazz, valamint a populáris 

műfajok igényes szemelvényeit. A zenepedagógiai munka a tanulók részben az iskolában, 

részben az iskolán kívül szerzett zenei tapasztalataira, zenei élményeire, illetve adott esetben 

zenei gyakorlatára épül, s ez által ösztönzi őket énekkarokban és házi zenélésben való aktív 

részvételre. 

Az iskolai ének-zene óra elsősorban nem ismeretszerzésre való, hanem a pozitív zenei 

élmények és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére. 

Az ének-zene tanítása során a fejlesztési célok nem válnak szét élesen órakeretre, 

tananyagegységekre. A megjelölt órakeretek a tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát 

jelölik. Minden órán sor kerül éneklésre, folyik a növendékek zenei generatív készségének 

fejlesztése, zenét hallgatnak. Ezt segíti a minden órán megjelenő felismerő kottaolvasás és a 

befogadói kompetenciák fejlesztése. A fejlesztési célok a tanítás során mindig az előző 

ismeretanyagra, elért fejlesztésre építve, komplex módon jelennek meg. 

 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti 

témakörökön belül találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van 

az aktív tanulás kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és 
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továbbfejlesztésében. Ebben az ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene 

tanulását nem a hagyományosnak tekintett tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás 

(ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, hogy a tanulásból adódó sikeresség 

élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása más tárgyak tanulásához is 

pozitívan járul hozzá. 

   A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik 

zenei anyanyelv is, mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek 

feldolgozása azonos agyi struktúrák által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az 

anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek 

enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges 

éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó gondolatokat kifejező 

improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a zeneművek 

elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, 

illetve azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene 

mindennapi funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

   A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit 

használja mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a 

tanuló ilyen irányú jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök 

alkalmasak arra is, hogy használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A 

zenei szoftverek, alkalmazások játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

  A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az 

együttműködés hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és 

lehetősége van véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának 

tisztelettel való figyelése a különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

   A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái: Az önkifejezés, a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a 

zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, 

használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen kívül különböző kultúrák zenéjével 

való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése hozzájárul a komplex látásmód 

kifejlődéséhez. 

 

5–6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a 

tevékenységközpontú zenei megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos 

és kreatív módszert használjanak képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint 

a személyiség egészséges fejlődésének nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő 

harmonikus együttműködést, a közösségi összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret 

belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása szerint, az így megszerzett tapasztalatok 

elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar 

népi hangszerekkel is. 

A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert 

ritmus- és ütemfajták megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek 

fejlesztésében és gyakorlásában egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei 

elemek és eszközök önálló alkalmazása. 
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A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök 

mélyrehatóbb elemzése és a zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való 

értelmezése.  Az értelmezés része a zene keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli 

kifejezése is, melyek az érzelmi nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

 

7–8. évfolyam 

 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás 

optimális zenei befogadása. 

A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és 

aktivitások gazdag tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös kreatív 

zenélési formákat, melyek segítenek a remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik 

stílusos, kifejező éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori 

sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők 

Kodály zenei nevelési elvei. 

Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei 

zenetörténeti szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos 

zenetörténeti korszakokhoz tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, 

melyeknek itt a rendszerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a 

kapcsolatot a zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja 

között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, 

illetve a különböző médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó 

rétegműfajaiból.  

 

Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 

– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 

– Megfelelő terem a kórusmunkához 

– Ötvonalas tábla 

– Mágneses tábla 

– Ritmushangszerek 

– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 

– Számítógép internetkapcsolattal 

– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 
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5. évfolyam 
 

Éves óraszám az ’a b, n’ osztályra vonatkozóan: 68 óra  

Heti óraszám: 2 óra 

 

Témakör 
Témakör feldolgozásának 

óraszáma 

Zeneművek- Énekes anyag 34 óra 

Zeneművek- Zenehallgatási anyag 
 

14 óra 

Zenei ismeretek- Ritmikai fejlesztés 8 óra 

Zenei ismeretek- Hallásfejlesztés 6 óra 

Zenei ismeretek- Zenei írás, olvasás 6 óra 

Összesen: 68 óra 

 

Témakör Zeneművek - Énekes anyag 

Óraszám  

a,b,n 

34 óra 

 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

 Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből 

Műzenei szemelvények, más népek dalainak megismerése 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A zenei nevelés 

elsődleges tevékenységi 

formája az éneklés 

 

A népdalokhoz 

kapcsolódó 

gyermekjátékok, táncok 

előadása 

 

Népszokások eljátszása 

 

Részvétel az ünnepekhez 

kapcsolódó iskolai 

műsorok előadásába 

 

Részvétel az iskolai kórus 

munkájában 

 

Részvétel a Zenei 

Világnap alkalmából az 

iskolában megvalósuló 

rendezvényen 

 

5. osztályban 50 dal megismerése 

 

A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 

A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, 

éneklési módok megismerése 

 

Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, 

más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, 

szöveggel 

 

A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az 

éneklés helyes szokásainak gyakorlásával és 

szolmizációs éneklésével 

 

A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári 

előadásban, adatközlő által és feldolgozott formában 

is 

 

A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással 

és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei 

alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség 

fejlesztése. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

magyar történeti énekek és 

a magyar történelem 

párhuzamai. 

 

Etika: mű (szöveg) 

értelmezése erkölcsi 

szempontok alapján. 

 

Dráma és tánc: Népdal- 

néptánc, hangszeres 

népzene, a tánc funkciója. 
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Az improvizáció és a 

kreativitás támogatása a 

tanult dalok kapcsán 

 

Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei 

szemelvények hallás utáni megtanulása és éneklése 

kottaképről és emlékezetből  

 

Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren 

játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

 

A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, 

dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

 

Előadói készség: Éneklését tudja a dalok 

karakteréhez, hangulatához igazítani  

– Előadásában tud hangszerkísérethez és az 

éneklő közösséghez alkalmazkodni 

– Éneklése az alsóbb évfolyamokban 

kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 

Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb 

meghallgatása 

– A képzelet használatának szorgalmazása a 

zeneművek befogadása közben 

 

Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az 

alkotói folyamatokban 

 

A megélt élmények feldolgozásának segítése  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal;   

kamaraének – társasének;  tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte. 

Tanulási eredmények 

50  dal megismerése 

 

A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 

A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 

 

 

Énekes anyag 

 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből  

 

A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa 

is van; Az ürögi faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de 

magos a teteje; Egy kis kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a 

heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg 

vagyok; Jó gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, nagy az eszem;  Kitrákotty – mese; 

Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; Megismerni a kanászt; 

Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; égi táncdal, Sej, Nagyabonyban; Száraz 

tónak nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 
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Műzenei szemelvények, más népek dalai 

M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van 

Beethoven: A mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis 

család; Szőnyi Erzsébet: Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes 

fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter (francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, 

kisze, haj; Kossuth Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, 

talalaj, Tóth Lőrinc 
 

Témakör Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

Óraszám  

a,b,n 

14 óra 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 

Élménybeszámoló készítése a hallott 

hangversenyek kapcsán 

 

Adatgyűjtések a zenetörténet 

feldolgozásához 

 

A lakóhely zenei emlékeinek 

összegyűjtése, megtekintése 

 

Kiselőadás készítése különböző 

hangszerekről, zenei műfajokról, 

zeneszerzőkről, zeneművészekről 

 

Kiselőadás készítése a népzenei 

gyűjtések történetéről 

 

Kiselőadás a hangszerekről 

(megszólaltatási módjuk, felépítésük, 

képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

 

Az elektronikus média által nyújtott 

lehetőségek tanári irányítású 

használata 

A zene keltette érzések, gondolatok, 

vélemények megfogalmazása tanári 

kérdések segítségével  

 

Párhuzamok felismerése a régmúlt, 

közelmúlt és a jelen zenei 

megnyilvánulásai között a hallgatott 

zenékben 

 

Jellegzetes hangszerek, 

hangszercsoportok kapcsolása a 

megismert népzenei és műzenei  

stílusokhoz/műfajokhoz 

 

Befogadói készség: kapcsolatot talál a 

dalokban, zeneművekben megjelenő 

élethelyzetek és saját élete között.  

 

Azonosítani tudja a különböző zenei 

karaktereket 

 

Követni tudja a rövidebb zenei 

formahatárokat, tagolásokat akár énekes, 

akár hangszeres részletek tekintetében 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: magyar 

történelmi énekek, 

irodalmi párhuzamok. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi korok, 

korstílusok. 

 

Etika: zeneművek 

erkölcsi tartalma, üzenete, 

viselkedési normák. 

 

Dráma és tánc: 

Reneszánsz táncok, 

táncformák, zenés játék, 

opera cselekménye. 

 

Vizuális kultúra: 

művészettörténeti 

stíluskorszakok. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; 

karvezető, programzene; színpadi zene; cselekmény, műfaj; funkció; 

zenei téma; komolyzene, könnyű zene;  

 

Tanulási eredmények 

A legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, 

cimbalom, citera, doromb, furulya, tárogató, síp) ismerete 

A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető 

hangszereinek megnevezése (fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  

A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

 

Dunántúli ugrós táncok 

 

Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi 

pásztortánc: gyermekkar 

Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. 

tétel 

Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 

Zene Mátyás király udvarából 

J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 

W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 

Liszt Ferenc: Manók tánca 

Johannes Brahms: V. magyar tánc 

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

John Williams: Csillagok háborúja – induló 

 
 

Témakör Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

Óraszám  

a,b,n 

8 óra 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A dalok ritmusának 

hangoztatása 

 

Ritmuskánon, felelgetős a 

tanárral, később az osztály 

csoportjai között  

 

Improvizáció, kreativitás 

támogatása a tanult ritmikai 

elemek felhasználásával 

 

Egyszerűbb ritmushangszerek 

készítése 

 

A Fejlesztési feladatok, 

Készségek elnevezésű részben 

megfogalmazottak alkalmazása 

 

Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás 

és kottakép alapján 

 

Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai 

és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

 

Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- 

és zenehallgatási anyagban 

 

Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű 

ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal 

hiányos ritmussorok tud kiegészítése vagy 

teljes megalkotása a megadott formai 

kereteken belül tá-titi, szinkópa, nyújtott és 

éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete. 

 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Tizenhatod; váltakozó ütem 

 

Tanulási eredmények 

A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. 

Ismeri és használja gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 
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Témakör Ismeretek - Hallásfejlesztés 

Óraszám  

a,b,n 

6 óra 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A zenei elemek vizuális 

megjelenítése kézjelekkel 

 

Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 

Az improvizáció és a kreativitás 

támogatása a tanult dallami 

elemek felhasználásával 

 

A Fejlesztési feladatok, 

Készségek elnevezésű részben 

megfogalmazottak alkalmazása 

a hangközök és egyszerű 

harmóniák megfigyelésének és 

meghallásának gyakorlására 

 

A tiszta hangközök felismerése és 

megnevezése 

 

A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó 

szerepének érzékelése és megértése  

 

A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a 

zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

 

Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése 

 

Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs 

hangok dallamalkotásban betöltött szerepét 

 

A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek 

követése kottából  

 

Az intonációs készség és a megosztott 

figyelem képességének fejlesztése a 

többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével  

 

A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető 

szolmizációs hangok kézjelről történő 

éneklése 

 

Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az 

újonnan tanult zenei elemeket készség szinten, 

alkotó módon tudja használni (Rövidebb 

pentaton és hétfokú dallamokat tud 

kiegészíteni, befejezni és egyszerűbb 

formában megalkotni.) 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

értelmezés. 

 

Dráma és tánc: 

tánctételek a nép- és 

műzenében. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; 

módosító jelek 

Tanulási eredmények 

Tiszta kvint, tiszta kvart, tiszta oktáv 

Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

Dúr és moll hangzás 

Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, 

dallamalkotó szerepük értelmezése 
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Témakör Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

Óraszám  

a,b,n 

6 óra 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek Kapcsolódási pontok 

A tanult zenei elemek vizuális 

megjelenítése 

 

Zenei írás - olvasás a tanult 

ritmusokkal, dallamhangokkal 

 

Az improvizáció és a kreativitás 

támogatása a tanult ritmikai és 

dallami elemek felhasználásával 

 

A Fejlesztési feladatok, 

Készségek elnevezésű részben 

megfogalmazottak alkalmazása. 

 

Ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása 

tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

 

Az új ritmikai elemek felismerése 

kottaképben 

 

Az új ritmikai elemek leírása rövid 

gyakorlatokban 

 

A tiszta, kis- és nagy hangközök 

megfigyelése, megnevezése és írása az 

énekelt és a zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódóan 

 

A tanult hangközök éneklése tanári 

segítséggel 

 

A tanult hangközök megszólaltatása 

egyidejűleg is, énekelve és hangszeren 

próbálva 

 

Rövid dallamok írása betűkottáról 

hangjegybe, C-dóban 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: jelek és 

jelrendszerek ismerete. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

 

Matematika: számsorok, 

törtek. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes 

moll; előjegyzés. 

 

Tanulási eredmények 

A tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

A kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

A tiszta hangközök grafikai képe és írása 

A módosított hangok grafikai képe és írása 

Az abszolút hangnevek 

C-dúr, a-moll 
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Közösségi nevelés 
 

5-8. évfolyam 

 

Kiemelt fejlesztési feladatok 

 

• Énkép, önismeret, test és lélek egysége, 

• Hon- és népismeret, 

• Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra, a demokratikus állampolgárság 
értékei, 

• Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás, a célszerű gazdálkodás 
alapjai, 

• Információs és kommunikációs kultúra, közlekedési ismeretek, 
biztonságkultúra, 

• Médiatudatosság, 

• Tanulás, időbeosztás, munkaszervezés, pályaorientáció, 

• Testi és lelki egészség, egészséges életmód, személyes higiéné, az egészséget 
veszélyeztető tényezők és azok kiküszöbölése, 

• Felkészülés a felnőtt lét szerepeire, szexualitás, párválasztás, 
kapcsolatok, konfliktuskezelés. 

 

Célok és feladatok 

 
A Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben képviselt értékek, az egységes, 

alapvető követelmények és az ezekre épülő differenciálás egyaránt azt a célt 

szolgálják, hogy a tanulók – adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai és iskolán kívüli 

tanulásukkal, egyéb tevékenységeikkel, szervezett és spontán tapasztalataikkal 

összhangban – minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. 

A Kerettanterv a gyermekek, a serdülők és ifjak képességeinek fejlődéséhez szükséges 

követelmények meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Ez azonban 

csak akkor lehet eredményes, ha az intézmények pedagógiai programja, nevelési, 

tanítási-tanulási folyamata teret ad a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a 

játéknak, a munkának: ha fejleszti a tanulók önismeretét, együttműködési készségüket, 

edzi akaratukat; ha hozzájárul életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel 

történő azonosulásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 
 

 

Az osztályfőnök nevelő munkája 
 

A NAT alapján készült helyi tanterv olyan iskolai pedagógiai munkát 

feltételez, amelyben a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének 

fejlődése, fejlesztése áll a középpontban; figyelembe véve, hogy az oktatás, a nevelés 

színtere nemcsak az iskola, hanem a társadalmi élet és tevékenység számos egyéb 

fóruma is. Az ismeretek, a készségek, a képességek elmélyítése során sokféle nevelő 
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hatás éri a tanulókat. Bármilyen színes és tartalmas is a tanítási órák tananyaga, a 

szükséges nevelési hatásokat, a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztését csak 

tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, gondosan egymásra épített nevelési 

tartalmakkal lehet megvalósítani. A tanulók személyiségfejlődését kibontakoztató 

pedagógiai folyamatokat, az osztályban érvényesülő nevelési hatásokat az 

osztályfőnöknek kell összehangolnia. 

Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató 

munkát, összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai 

törekvéseket. A tanulókkal közösen tervezi, elemzi, és alakítja az osztály életét, 

biztosítja annak bekapcsolódását az iskola egészének nevelési rendszerébe. A tanulók 

közvetlen megismerése és az osztályközösség arculatának formálása kiváló 

lehetőségeket kínálnak az iskolai és iskolán kívüli programok.  

Az osztályfőnöki munka eredményessége érdekében a pedagógus kapcsolatot tart 

tanítványai szüleivel, erősíti a családból származó pozitív nevelési hatásokat, 

megismeri a család viszonyulását az iskolához, a gyermekhez. Az osztályfőnöki 

munka kritikus pontja a torz családi nevelési minták és szokások ellensúlyozása, a 

negatív társadalmi hatások kivédése. 

Az osztályfőnök nevelő munkáját az iskola pedagógiai programja, a helyi tanterve és a 

tanmenete alapján végzi. 
 

Tevékenysége három fontos feladatkörre terjed ki 

 
A:  közvetlen nevelőmunka 

B: szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása  

C: ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása 

 

A Kerettanterv által biztosított osztályfőnöki órákon sajátos rendszerező, 

szintetizáló módszerrel kerül sor a tanulók nevelésében szerepet játszó nevelési 

tartalmak, témakörök feldolgozására. Jellemezze az osztályfőnöki órákat a mai 

fiatalokhoz közel álló tartalom és forma! Az osztályfőnöki óra a helyes vitakultúra 

kialakításának nélkülözhetetlen gyakorlóterepe.   

Célunk, hogy a gyerekek fejében megfogalmazódott kérdések ne haljanak el. 

Gondolkodjanak, kérdezzenek, vitatkozzanak ők és az osztályfőnök is. A válaszokat 

ne a tanár fogalmazza meg, ő csak a saját véleményét mondja el, de társ legyen a 

megoldáskeresésben. Sokszor egy-egy problémát alternatív módon lehet csak kezelni 

és megoldani, ebben segíthet a szülő is. 

Lényeges, hogy az osztályfőnök – akinek célja a gyerek sokoldalú megismerése és 

fejlesztése – élvezze ezt a szabadságot adó együttlétet. Serkentő környezetet 

teremtsen, bátorítsa a gyermekek autonóm törekvéseit, fogadja el fantáziavilágukat.  

Biztonságos hátteret adjon a gyermekeknek, a fejlesztő szándék mellett is elfogadva 

őket olyannak amilyenek, hisz élettapasztalatukat, társadalmi – emberi mintáikat és 

személyes élményeiket saját környezetükből, életterükből hozzák. 
 

 

Az osztályfőnöki tevékenység és az osztályfőnöki órák jellemzői 

 

 Segíti a tanulót kapcsolat-, és viszonyrendszereinek felismerésében, neveli 

értékes és hasznos kapcsolatok kialakítására és ápolására. 
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 Fejleszti a tanuló szociális érzékenységét, toleranciáját, 

valamint empatikus képességét az életkornak megfelelő 

társadalmi problémák iránt. 

 Az 5–8. évfolyamon kötelező osztályfőnöki órák nevelési témái lehetnek: 

kötöttek, illetve szabadon választhatók egy-egy aktuális eseményhez 

kapcsolódóan. 

 Az osztályfőnöki óra egyszerre szolgálja az általános műveltség gyarapítását, a 

világszemlélet és az erkölcsi értékrend alakulását. Fejleszti az önismeretet, 

felkészíti a tanulókat a kulturált társas kapcsolatok építésére és fenntartására. 

Hozzájárul a differenciált emberkép és identitástudat alakulásához. 

 A tanulókat tudományosan megalapozott ismeretekhez juttatja a természeti- 

és társadalmi környezetről, az emberről, és megismerteti őket a magatartási 

szabályokkal és etikai normákkal. 

 Az osztályfőnöki program koncentrikusan bővülő ismeretrendszere elősegíti az 

életkornak megfelelő ember-, és társadalomismeretek nyújtásával a tanuló 

szocializálódási folyamatát, természeti és társadalmi környezetébe való 

beilleszkedését. 

 Elengedhetetlen a tanulók aktív részvétele mind az óra előkészítésében, mind a 

nevelési téma feldolgozásában! 

 
Kiemelésre javasolt fejlesztési követelmények 

 

 A tanulók ismerjék meg önmagukat és egymást, legyenek közösségük és saját 

személyiségük tudatos formálói. 

 Helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tetteik, 

választásaik, személyes kapcsolataik minőségének függvénye. 

 Alakuljon ki bennük az egészséges életvezetés igénye és gyakorlata. 

 Ismerjék hazánk kiemelkedő államfőit, tudósait, feltalálóit, művészeit, íróit, 

költőit és sportolóit, akiknek kulturális örökségünket köszönhetjük. 

 Alkalmazzák a társadalmi normáknak megfelelő tanult és ismert magatartási 

formákat és szabályokat a mindennapi életben. 

 Értsék és kritikusan szemléljék az elektronikus média hatásmechanizmusait, 

alakuljon ki bennük annak szelektív használata, igazodjanak el az információk 

között. 

 Tanulmányaik során alkalmazzák tudatosan az információs világháló 

lehetőségeit és eszközeit az élethosszig tartó tanulás során. 

 Gyakorolják a társas érintkezési formák szabályait konkrét élethelyzetekben: 

köszönés, bemutatkozás, kérés, meghívás, tájékoztatás, ajándékozás, 

megfelelő módon való visszautasítás bemutatkozás. 

 Készüljenek fel a sikeres pályaválasztásra, s az egészséges és konstruktív 

életvezetésre! 
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 Érezzenek felelősséget a természeti, társadalmi és emberi környezetükért, 

legyenek annak aktív alakítói, formálói! 

 

Ezek a fejlesztési követelmények természetesen csak a nevelési – oktatási folyamat 

egészében valósíthatók meg, az osztályfőnöki óráknak kitüntetett szerepe lehet a 

szintézisteremtésben. 
 

 

5. évfolyam 
 

Éves óraszám az ’a, b, n’ osztályra vonatkozóan: 36 óra 

Heti óraszám: 1 óra 

 
 

Témakör Óraszám 

Közösség és személyiség alakítása 12 

Tanulás és munka 6 

Ember - és társadalom 4 

Kommunikáció- médiatudatosság 4 

Pályaorientáció 4 

Életvitel, gyakorlati ismeretek 1 

Szabadon felhasználható órák 5 

Összesen:  36 

 

  

 

 

Témakör Közösség és személyiség alakítása 
Óraszám 

12 óra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

Helyesen értelmezi a család, valamint a különböző közösségek fogalmát. 

A család, mint közösség. Az osztály, mint közösség. A barátság 

fogalmának értelmezése.  

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási 

pontok 

 

 Házirend áttekintése, 

változások az alsó 

tagozathoz képest. 

 

 Felelősi rendszer kialakítása, 

a felelősök munkájának 

értékelési rendszere. 

 

  Szociometriai felmérés 

 

- A közösség céljai, feladatai a 

felső tagozatba lépve. 

- Tartalmas, vonzó élet a 

közösségben.  

- Az együttműködő közösség 

felé (a közös célok elérésének 

akadályozói: rongálók, rendbontók, 

passzívak, stb., a fegyelem 

fontossága, a helyzetképből adódó 

újabb feladatok meghatározása). 

- Személyes kapcsolatok az 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom: 

Irodalmi alkotások a 

felnőtt-gyerek 

kapcsolat 

bemutatására 

 

Etika: 
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- Tulajdonságtáblázat 

készítése 

 

 Önismereti teszt 

 

 Megszólítás, üdvözlések, 

bemutatkozások, 

bemutatások 

 

 Kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok 

  

 A testbeszéd értelmezése 

  

 Ki vagyok én? 

 

 

 Társismeret:  

 Milyennek látok másokat? 

Mások hogyan látnak 

 engem? A szociális 

érzékenység fejlesztése, a 

másság elfogadása. 

  Az együttélés 

szabályrendszere. 

  

osztályban. 

- A tanulmányi és magatartási 

helyzet értékelése (a közösség 

fejlődésének értékelése: eredmények 

és feladatok). 

- Ismerem-e önmagamat? 

(tulajdonságaink megismerésének 

módjai: rendszeres önvizsgálat; 

mások véleményének meghallgatása, 

tulajdonságtáblázat készítése 

alapvető jellemzőinkről (alkat, 

vérmérséklet, érzelmi világ, stb.). 

- Milyen szeretnék lenni? 

(önismereti teszt alapján a kívánt 

tulajdonságok meghatározása, 

megközelítésének módjai). 

- Eszményképeim (ki a 

személyiség és az egyéniség? Mi a 

jellem? Eszménykép-életcél, a 

pozitív példa serkentő ereje). 

- Társas kapcsolatok az 

osztályban (a kapcsolatok 

kialakulása feltétele, változásai 

(tisztelet, szeretet, barátság). 

- Őszinteség, titoktartás, 

segítőkészség (az igaz barátság 

ismérvei az őszinteség, a titoktartás, 

segítőkészség, cinkosság). 

- Én és az önfegyelem (az 

önfegyelem mozgatórugói: szeretet, 

félelem, stb. az önfegyelem 

különböző színterei és fokai). 

- A társas kapcsolatok illemtana. 

- Hogyan viselkedjem? (mi a 

viselkedés és tanulható-e?, utánzás, 

azonosulás, önfegyelem, alapvető 

illemszabályok). 

 

a másság elfogadása 

 

viselkedési normák, 

pl.: köszönés, 

megszólítás, 

bemutatkozás, 

bemutatás 

 

mások véleményének 

tiszteletben tartása 

 

 

Magyar nyelv: 

Aktív részvétel a 

különféle 

kommunikációs 

helyzetekben 

 

nyelvi kifejezési 

formák: 

tegeződés, 

magázódás 

 

A testbeszéd 

értelmezése 

 

Kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok 
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Témakör Tanulás és munka 
Óraszám 

6 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

A tanuló eligazodik a tananyagban, átlátja annak szerkezetét, 

elsajátításának módját. Tisztában van könyvtári és más 

információforrások használatának lehetőségével.   

Képes megszerzett tudását új helyzetekben is alkalmazni. 

Ki tudja választani a számára legmegfelelőbb tanulási módszert. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódá

si pontok 

 Tanulási stratégiák 

megismerése 

 

 Szövegfeldolgozás 

algoritmusainak elsajátítása 

 

 Figyelemkoncentrációt javító 

gyakorlatok 

 

 Értékelés – Önértékelés 

 

 Munkarend, időbeosztás 

készítése 

 

 Jegyzetelési technikák 

- tartalmi kivonat 

készítése 

folyószöveggel, 

- fogalmi háló készítése, 

- gondolati térkép 

készítése, - 

- kulcsszavak 

kiemelése,  

- cédulázás 

 

 Vázlatkészítés 

- címszavas vázlat,  

- mondatokból álló 

vázlat,  

- fogalmi vázlat 

 

 Gondolat térkép készítése 

- Tanulás és tudás (a tanulás és 

tudás közti különbség és 

összefüggés). 

- Hogyan tanuljunk 

eredményesen? (tanulási stratégiák: 

mélyreható, szervezett, mechanikus; 

tanulási technikák: szöveg hangos 

olvasása, néma olvasás, elmondás 

más személynek, önmagunknak, 

ismétlés, lényegkiemelés stb.). 

- Munka az iskolában (a 

házirendben szereplő feladatok 

megbeszélése, a hetes és az 

ügyeletesek feladatai, a házifeladat-

felelős teendői, minden gyerek 

feladata az iskolában). 

- A figyelem mérése és 

fejlesztése (figyelemkoncentrációt 

javító gyakorlatok, játékok 

beiktatása). 

- Hogyan tanuljunk humán és 

reáltantárgyat? (a módszertani 

különbségek, megoldási 

 javaslatok) 

- A tanulás és munka értékelése 

(önértékelés, külső tanári, 

osztálytársi, szülői– értékelés). 

- Munkafegyelem –tervszerű 

munka (az előre elfogadott rendhez 

való alkalmazkodás,a 

munkafegyelem betartása, 

munkarend készítése és 

érvényesítése). 

 

Magyar nyelv:  

szóbeli 

kommunikáció 

fejlesztése 

 

Etika: 

szabálykövetés, 

szabálytudat, 

törvény, 

előírás 

 

Technika és 

tervezés: 

munkarend 

elkészítése 

szabadon választott 

technikával 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

a szövegértő 

képesség 

fejlesztése 

különböző 

típusú szövegeken 

 

Digitális kultúra: 

online tartalmak 

felhasználás a 

hatékony 

ismeretszerzés 

érdekében 

 

információforrások 

kritikus 

használatának 

megtanítása  
  



 

205  

Témakör Ember és társadalom 
Óraszám 

     4 óra 

A témakör tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

Reális énkép, önismeret. 

Ismerje a helyét és szerepét a család életében. 

Ismerje a pénz fogalmát, legyen tisztában a pénz értékével, hogy 

mennyi pénzért mi vásárolható meg. Tudjon kalkulálni zsebpénz 

mértékű összegekkel. 

Ismerje a család háztartási kiadásait, hogy milyen közüzemi számlákat 

kell fizetni. 

Ismerje a takarékosság fogalmát, tudjon megfogalmazni olyan 

lehetőségeket, amivel spórolhat/tunk. 

Az osztály, mint közösség kommunikációs és együttműködési 

képességének fejlesztése. 

 

Javasolt 

tevékenységek 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Kapcsolódási 

pontok 

 

 Családfa készítése 

 

 Családrajz 

 

 Családi fotók 

nézegetése  

 saját családom 

bemutatása  

 gyűjtőmunka  

 

 Beszélgetés 

- generációk 

együttélése 

 

 Drámajátékok 

 

 Mozgásos önkifejezés 

 

 

 A felnőttek és 

gyerekek kapcsolata: 

a „közös nyelv” 

kialakítása.  

 

 

 

 

- A család (fogalma, típusai, tagjai, 

feladatai, családfa; demokrácia a 

családban; generációk együttélése; családi 

munkamegosztás; a pénz értéke, 

megbecsülése a család életében; 

gazdálkodás a családban–zsebpénz). 

- A legmeghittebb közösség a család 

(a család és annak szerepe az egyén 

egészséges, harmonikus fejlődésében. A 

család feladatai: szeretet, érzelmi 

biztonság, lelki támasz nyújtása, anyagi 

gondoskodás, idős / beteg családtagokkal 

való törődés; ami a családi életet meghitté 

teszi; az én családom – jövőkép; 

munkamegosztás a családban; mikor és 

hogyan ünnepelünk a családban: 

születésnap, névnap, házassági évforduló, 

karácsony, húsvét, anyák napja, nőnap, 

gyermeknap, stb.; illemtan az ünnepekkel 

kapcsolatban). 

- Életem az iskolában (az iskolai 

közösség hatása a gyermekre; 

alkalmazkodás az iskola rendjéhez, 

társaihoz, tanáraihoz; az iskola törvénye: a 

Házirend; az iskola hagyományainak 

megismerése; az iskolai és otthoni élet 

összehasonlítása; az adott iskola szokásai, 

hagyományai; mit teszek én, hogy tovább 

öregbítsem iskolám jó hírét? – hogyan 

 

Vizuális kultúra; 

Technika és 

tervezés: 

Családfa készítése 

szabadon választott 

technikával 

 

Magyar nyelv: 

Kommunikációs 

kapcsolatteremtés, 

szituációk, 

helyzetgyakorlatok 

 

A testbeszéd 

értelmezése 

 

Magyar irodalom: 

Irodalmi alkotások a 

felnőtt-gyerek 

kapcsolat 

bemutatására 

 

Matematika: 

a pénz vásárlói 

értéke 
 

Etika:  

Családon belüli 

kapcsolatok, 

tisztelet, 

ragaszkodás 

 
 



 

206  

tehetem széppé, otthonosabbá az iskolámat, 

tantermemet? 

- Életem színtere: az otthon, az iskola, a 

lakóhely (otthonom – iskolám – 

lakóhelyem környezetének rendben tartása; 

miért szeretek/nem szeretek itt élni tiszta 

környezet– egészséges ember; a lakóhely, 

iskola értékeinek védelme). 

 

 

Témakör Kommunikáció - médiatudatosság 
Óraszám 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

Ismeri az elemi kommunikációs szabályokat (Kit tegezünk? Kit 

magázunk? Megvárjuk, amíg a másik befejezi 

mondandóját.) 

Felelős résztvevői lesznek a nyilvánosságnak. 

Értik az új és hagyományos médiumok nyelvét. 

 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási 

pontok 

 Szituációs játékok 

 

 Kommunikációs játékok 

 

Siketek jelbeszéde 

 

 

Mozgásos önkifejező 

játékok 

 

Kiselőadások 

 

Tablókészítés, 

plakátkészítés 

Kommunikáció tényezői: a verbális 

és nem verbális kommunikáció 

eszközei: 

Hogyan kommunikálunk? 

 

Alapismeretek a kommunikáció 

tényezőiről: 

feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna. 

 

A kommunikáció tanult tényezőinek 

felismerése játékos formában. 

 

A verbális és nem verbális 

kommunikáció eszközeinek és 

kódjainak, 

a különböző információ-hordozók 

üzeneteinek megértése és 

feldolgozása. 

 

Mindennapi kommunikációs 

helyzeteink: Hogyan ismerkedünk? 

 

Bemutatkozás, bemutatás, 

beszélgetés, szándéknyilvánítás, 

köszönés, 

megszólítás tudakozódás stb. páros és 

csoportmunkában 

 

Új osztálytárs, új tanár, új szomszéd 

kerül kapcsolatba velünk. 

 

Magyar nyelv: 

Aktív részvétel a 

különféle kommunikációs 

helyzetekben. 

 

Nyelvi 

kifejezési formák: 

tegeződés, magázódás, 

tetszikelés. 

 

 

Magyar irodalom: 

Különböző típusú 

szövegek értelmezése 

 

 

Digitális kultúra:  

e-mail, 

chat 

 

Etika:  

viselkedési 

normák, pl.: köszönés, 

megszólítás, 

bemutatkozás, 

bemutatás 

 

Vizuális kultúra: 

felületen való elrendezés 
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Témakör Életvitel és gyakorlati ismeretek 
Óraszám 

4 óra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

Felkészülnek egészségük megőrzésére: öltözködés, mozgás, 

étrend, napirend, alvásigény.  

Jártasságot szereznek a biztonságos közlekedésben. 

Felkészülnek a serdülőkorral együtt járó változások higiéniás kezelésére. 

Tudatosan tervezik szabadidejüket, annak időbeosztását. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási 

pontok 

 

 Tablók, plakátok készítése 

 Helyzetgyakorlatok 

 Könyvtárlátogatás 

 Egészségvédelemről szóló 

tanulói beszámolók 

készítése 

 A gyalogos közlekedéshez 

kapcsolódó szabályok, 

táblák, lámpák, útburkolati 

jelek felidézése 

 Iskola bemutatása, szabályai 

 Házirend 

 Tűzrendészet, 

balesetvédelem, 

vagyonvédelem 

 Tanulói kiselőadások 

Felkészülés a serdülőkori 

változásokra. 

Hormonok változása, nemi 

sajátosságok, problémák 

kezelése 

 (pattanások, menstruáció, 

zsíros haj stb. 

 

 Felvilágosító előadások 

szervezése 

 

- Az egészség érték: testi 

jóléti állapot – testápolási 

vetélkedő; alkalomnak, 

időjárásnak megfelelő 

öltözködés; egészséges 

táplálkozás, az elhízás 

veszélyei. 

- Kísértésnek kitéve: a 

dohányzás (élettani kísérletek, a 

cigaretta összetevői, közvetlen 

hatása az emberre; betegségek 

okozója, következményei az 

utódokra; hogyan tudok 

visszautasítani?). 

- Szabadidő: olvasás, 

hobbi (a műveltség iránti 

igény megalapozása; a könyv 

tanít, nevel, szórakoztat; a 

könyvtár jelentősége, a helyes 

könyvtárhasználat; hogyan 

befolyásolhatja későbbi 

pályaválasztásomat?). 

- Szabályok vagy 

korlátok: Hogyan viselkedjünk 

az iskolában; étkezés az 

iskolai ebédlőben; telefonálás 

- A biztonságos 

közlekedés szabályai 

- Szexuális felvilágosítás: 

Serdülőkori változások, 

anatómiai különbségek 

serdülőkorban. 

 

Természettudomány: 

serdülőkori változások 

 

az emberi szervezet 

működése 

 

Vizuális kultúra: 

plakátkészítés 

 

 

Etika: 

önismeret és társas kultúra 

fejlesztése 

 
szabálykövetés, 

szabálytudat, törvény, 

előírás 
 

Magyar irodalom: 

helyes könyvtárhasználat 

a műveltség megalapozása 

 
 

Magyar nyelv: 

szóbeli kommunikáció 

fejlesztése 

 

Technika és tervezés: 

közlekedési ismeretek 
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Témakör Pályaorientáció 
Óraszám 

1 óra 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló:  

A tanulók ismerjék fel, hogy bizonyos tulajdonságaik, akár belső, akár 

külső alkalmassá vagy alkalmatlanná teszik őket egyes szakmák 

elsajátítására. A személyiségük, az érdeklődésük legyen befolyásoló 

tényező a szakmaválasztásban. 

Javasolt tevékenységek Fejlesztési feladatok és ismeretek 
Kapcsolódási 

pontok 

 

Kapcsolódási pontok 

keresése az egyes szakmák 

és az érdeklődési körök 

között. 

 

 

- Melyik a kedvenc 

tantárgyam? 

- Érdeklődési kör(ök) 

- Miben vagyok jó?  

- Hol kell fejlődnöm?  

- Énkép, önismeret, egyéni 

fejlesztések  

 

Kiscsoportos munka adott 

szakma ismertetése, mivel 

foglalkozik, mi lehet a fő 

munkaterülete.  

 

 Részvétel az intézmény 

által, a szülők részvételével 

szervezett pályaorientációs 

napon 

- A fizikai és a szellemi 

munka (ismert szakmák 

rendszerezése, melyek a két 

szakmacsoport lényegi 

különbségei és hasonlóságai; 

mennyit kell az egyes 

szakmákhoz tanulni, milyen 

iskolatípusban, milyen a 

kétfajta szakmacsoport 

társadalmi megítélése és 

anyagi elismerése) 

- Pályaválasztási 

elképzelések (a gyerek és a 

szülők pályaválasztási 

elképzelései, ezek 

egybevetése; azonossági 

pontok és lényeges eltérések 

keresése; mi motiválta a két 

oldal választását. Kik és 

hogyan hassanak a gyerekre a 

döntés előtt? Ki döntsön? 

 

Magyar nyelv:  

szóbeli kommunikáció 

fejlesztése 
 

Etika: 

énkép, önismeret 

 

 

Vizuális kultúra: 

tabló készítése 
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Integrációs nevelés 
 

1-8. évfolyam 

 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók, illetve a különleges bánásmódot igénylő tanulók 

integrációjának megvalósulása a helyi tantervben 

 

A Nemzeti alaptanterv a különleges bánásmódot igénylő tanulók iskolai oktatásának is 

alapdokumentuma, az abban meghatározott kiemelt fejlesztési feladatok a különleges 

bánásmódot igénylő tanulókra is érvényesek. A különleges bánásmódot igénylő tanulókat  

nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe 

veszik: 

 

- a közoktatási törvény, a NAT és az alapelvek rájuk vonatkozó előírásait, 

- a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

- a szülők elvárásait és 

- az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 

 

Az Alapelvben  foglaltak célja, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a 

tartalmi szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél. Az Alapelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 

 

o a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

o minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető 

o tanulási környezet biztosítson, 

o a differenciált tanulásszervezés jellegzetességeit képviselő  olyan eljárások alkalmazása, 

melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát, 

o az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

o a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében ez az adaptálás lehetővé teszi az 

egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre 

szabott) nevelés, oktatás során az egyéni módszerek alkalmazását, 

o a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

o az aktív tanulás segítése a tanuló tehetségének, különleges nevelési-oktatási 

szükségleteinek vagy fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel 

rendelkező szakember támogatásával történjen. 

 

Ennek érvényesítése érdekében meghatározza: 

o a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának 

o  vagy egyszerűsítésének, illetve új területek bevonásának lehetőségeit, 

o a sérült képességek rehabilitációs, habilitációs célú korrekciójának területeit, 

o a nevelés, oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére 

vonatkozó javaslatokat. 
 

 Ez  alapján a tanulás segítésének elvei: 

o A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket lehetőség szerint úgy kell 

biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a 

berendezések rugalmasan és gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az 

osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni szükségleteihez, valamint nyugodt, 
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biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi tanuló számára. 

o A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az 

értékelés személyes jellegének figyelembevételével szükséges megvalósítani. 

o A képességeiknek megfelelő, egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításával a 

leghatékonyabban tanulás támogatása. 

o Olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek nemcsak a tanulótól várnak illeszkedést 

a tanulási környezethez, hanem a tanulási környezettől is alkalmazkodást igényelnek a 

tanuló egyedi jellemzőihez. 

o Az iskola biztosítsa a tanulás egyéni lehetőségeit és a személyre szabott nevelés-oktatás 

során megszerezhető tanulási tapasztalatokat. 

o A sikeres  ellátásban felértékelődik a segítő szakterületek (iskolapszichológia, 

gyógypedagógia, fejlesztő pedagógia) szerepe, valamint a különböző tantárgyakat tanító 

pedagógusok tudásmegosztásra épülő, egymást segítő szakmai tevékenysége. 

o A hátránykompenzáció biztosítása érdekében a tanuló szükségleteihez, képességeihez, 

készségeihez illeszkedő módszertani eljárások (eszközök, módszerek, terápiák, a 

tanulást-tanítást segítő speciális eszközök, a gyógypedagógus módszertani 

iránymutatásainak beépítése, egyéni fejlesztési terv készítése és rendszeres ellenőrzése) 

alkalmazása szükséges a különböző pedagógiai színtereken. 

o Az értékelési típusok (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató 

értékelés) folyamatos és rendszeres alkalmazása a célok és feladatok meghatározásában 

és alakításában. 

 

A különleges bánásmódot igénylő tanulók tanításában a közoktatási törvény, a NAT és az 

alapelvek, valamint a helyi tanterv az irányadó, a fejlesztésükre vonatkozó célok, feladatok, 

tartalmak tevékenységek, követelmények figyelembe vételével a különböző sérülési  

típusoknak megfelelően. 

Az integráció formája teljes integráció, a különleges bánásmódot igénylő tanulók nem  

alkotnak  külön csoportot, életkoruknak és osztályfokuknak megfelelő csoportban tanulnak. 

Óratervük változatlan. A kötelező órai foglalkozások  a  minden  tanuló  számára  kötelezően  

teljesítendő óraszámot tartalmazza. Az integrációban részt vevők számára egyéni fejlesztési 

terv készül. Ennek alapja az egyéni differenciálás. Az integráció megvalósulásának elvárt és 

támogatott szintje az inklúzió. 

 

Mozgásszervi fogyatékos tanulók integrált oktatása 

 

Mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) az a tanuló, akinek a mozgása veleszületett 

vagy szerzett károsodás és/vagy funkciózavar miatt jelentősen és maradandóan akadályozott, 

melynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. 

 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az 

egyéni fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez kell igazodni mind a 

pedagógiai tevékenységek, mind a környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása során 

annak érdekében, hogy a tanulók mozgáskorlátozottként is meg tudják állni helyüket a 

szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott 

tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell a megfelelő mozgás- 

és életteret, amely magában foglalja: 

o a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló 
számára biztosítja az egészséges környezeti feltételeket, 
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o a személyre szabott (segéd)eszközök és egyéb, az oktatáshoz szükséges speciális 
eszközök (pl. megfelelő méretű asztal, szék, csúszásgátló, ceruzafogó stb.) 
meglétét és használatát, 

o a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is 
hatással bíró személyi környezetet 

o szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a 
különféle tevékenységek során a tevékeny és eredményes részvételt súlyosan 
akadályozza – a személyi segítő meglétét. 

 

• Helyes ülés, testtartás kialakítása, reflex gátló testhelyzetek 

• Speciális eszközök pl. gömbceruza, nagyobb vonalazású füzet használata 

• Számítógép használata 

• Mozgásnevelés, adaptív testnevelés 

• Kommunikációs zavarok enyhítése, számítógép használata 

• Megismerő funkciók fejlesztése 

 

Kiemelt feladatok 

 

A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a mozgáskorlátozott 

tanulók többsége megtud felelni a Nat-ban, illetve a helyi tantervben megfogalmazott 

elvárásoknak. Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása (tartalom módosítása, 

csökkentése az ismeretelsajátítás során, értékelés alóli mentesítés stb.) csak abban az esetben 

indokolt, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen módszertani, 

technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem érhető el. A sérülés specifikus 

pedagógiai fejlesztő folyamat során – pedagógiai tartalmak kitűzésekor, rehabilitációs célok, 

időbeli eltérések megfogalmazásakor – differenciálás és fokozatosság szükséges. Az 

individuális megsegítés olyan mértékű legyen, amennyi az eredményes egyéni fejlődéshez 

elengedhetetlen. 

 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében a kommunikáció és a kognitív funkciók (figyelem, érzékelés- 

észlelés, emlékezet, gondolkodás) területén kialakult zavarai, illetve a mozgásteljesítményt 

igénylő feladatok kivitelezésének problémái jelentik, különös tekintettel a manipulációra. 

 

Ezek mindegyike befolyásolhatja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, vagyis az iskolai 

teljesítmények alakulását. 

 

Fejlesztésük főbb elvei 

 

A mozgáskorlátozott tanuló iskolai tanulásának nehézségeit leginkább a mozgásszervi 

károsodás következtében kialakult kommunikációs zavarok és a mozgásteljesítményt igénylő 

feladatok kivitelezése jelentik. Mindkettő befolyásolja az olvasás, írás, beszéd elsajátítását is, 

ezért kiemelt fejlesztési feladatként kell kezelni. A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális 

megsegítést igényel. Ennek során figyelembe kell venni kommunikációjának formáját, 

szintjét, a gyermek érzelmi állapotát, értelmi képességeit és fizikai adottságait is. A speciális 

módszerek, terápiák és technikák alkalmazása és a technikai jellegű segédeszközök 

igénybevélete segíti - a mozgásbiztonságot, - a mozgásreflexek célszerűségét és gyorsaságát, - 

az író, rajzoló és eszközhasználó mozgást, a hallásra, beszédészlelésre támaszkodó 

tevékenységeket. Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a 

következőkre: A mozgáskorlátozott tanulók optimális fejlődése érdekében a speciális 
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elvárások és tennivalók eszköz, segédeszköz, segédletek, differenciálás, az értékelés, 

minősítés, a követelmény egyénre szabott legyen .A helyi tantervben az egyes tantárgyak 

követelményei a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével érvényesíthetők. 

 

Műveltségi területek 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az olvasás- és írástanítás során – a helyesírásra és a tartalomra koncentrálva – az egyénnek 

megfelelő tempó és segédeszköz kiválasztása, adaptált taneszközök (megfelelő méretű 

íróeszköz, tankönyv, füzet stb.) használata válhat szükségessé, megfelelő időt és módszert 

biztosítva az azokat megalapozó készségek, képességek fejlesztéséhez. Az írás tanítása előtt 

szükséges a ceruzafogás lehetőségének felmérése, a megfelelő eszköz kiválasztása, az 

írástanulás folyamatában a célzott manipulációfejlesztés, a kéz és az ujjak 

mozgékonyságának, ügyességének, az ujjak tapintási érzékenységének javítása, a két kéz, 

valamint a szem- és kézmozgások összerendezése. Egyes tanulóknál a számítógéppel, vagy 

más technikai eszközzel támogatott írás (gépi írás) elsajátítása teremt lehetőséget az írásbeli 

kommunikációra, akár már az írástanulás kezdetétől. 

 

Matematika 

 

Kiemelt szerepe van a tanítás során a sokoldalú érzékleti megerősítésnek, a 

megfigyelőképesség, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás fejlesztésének. A különböző 

részképesség-problémák, a téri tájékozódás zavara, a manipuláció akadályozottsága stb. 

indokolják a matematika terén a tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, hosszabb 

megalapozó szakaszt, a sérültségnek megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával, 

mert ezek át tudják segíteni a tanulót a technikai nehézségeken. A mozgáskorlátozott tanuló 

saját testén kialakuló mennyiségfogalma sokszor kialakulatlan, így a tapasztalatszerzés ezen a 

területen is kiemelt jelentőségű. A geometriai anyag gyakorlati részének tanítása a 

mozgásállapottól függően egyéni elbírálás alapján történik, esetenként egyes tananyagrészek 

módosítása, csökkentése, adaptálása válhat szükségessé. 

 

Ember és társadalom 

 

Mintaadást nyújthat az alkotó, értelmes életcélok kitűzéséhez a fogyatékkal élő történelmi 

személyek tevékenységének bemutatása. Sajátos tartalmat jelenthet a sérüléssel élők  

társadalmi megítélése a történelem során. 

 

Ember és természet. Földünk és környezetünk 

 

Az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a tanuló diagnózisának ismeretével, az 

ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelésével, az egészség- betegség- 

sérült állapot közötti különbségtétel ismeretével. 
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Informatika 

 

Az informatika tanítása során gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. 

speciális egér, billentyűzetrács, könyök- és csuklótámasz stb.) alkalmazása, gyakran több idő 

szükséges a számítógép kezelésével kapcsolatos manuális tevékenységek megtanítására és 

begyakorlására. Esetenként a számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes a tanuló az önálló 

használatra (beragadó billentyűk, billentyűszűrés, hangjelzések, egér speciális beállításai, 

billentyűkombinációk stb.). 

 

Testnevelés 

 

A műveltségi terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a mozgáskorlátozott tanuló 

egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- és egészségi állapotától, 

aktuális fejlettségi szintjétől függően, a pedagógiai és egészségügyi habilitációval, 

rehabilitációval összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, 

valamint a testnevelés és sport fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese 

eredményezi a mozgáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a testnevelés és 

sport műveltségterület tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési formáit. A mozgáskorlátozott 

tanulók testnevelés óra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A testnevelés és sport 

műveltségi terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi órán a tanuló a szakértői és 

rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó team (orvos, gyógypedagógus, 

pedagógus) véleménye alapján vesz részt. 

Művészetek 

A mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos 

eszköze a zene, a mozgás, a dramatikus interakció és az alkotás. A felmentés bármely formája 

indokolatlan és megengedhetetlen, a megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök 

megtalálása hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz, valamennyi művészeti területen.  A 

művészi kifejezés és a kulturális életben való aktív részvétel a mozgáskorlátozott tanulók 

számára is adott, egyben a tehetség kifejeződésének lehetőségét biztosítja a művészet bármely 

területén. Emiatt a terület fejlesztésének háttérbe kerülése semmilyen körülmények között 

sem indokolt, mindenképpen szükséges megtalálni a tevékenységet és részvételt biztosító - 

sokszor adaptált - eszközt, helyzetet. 

 

A látássérült (gyengénlátó) tanulók integrált oktatása 

 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében 

kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó 

képességét, személyiségét. 

 

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell 

venni, hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a 

külvilág iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és 

hallási – beállítódás is jellemzi. Fontos az ép érzékszervek – hallás, tapintás, szaglás, 

ízérzékelés – fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tanítása. 

A gyengénlátás nemcsak a tanulás terén okoz eltéréseket, hanem nehezítettek a mindennapi 

élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás) is. 
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• A megmaradt funkciókra (látásmaradvány) támaszkodás 

• A hiányzó funkció kompenzációja tapintás, ill. hallás útján 

• Tanterv adaptálása (rajz helyett mintázás) 

• Habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások keretében 

látásnevelés, tájékozódásra nevelés, mozgáskorrekció 

• Speciális sérülés specifikus eszközök használata (nagyító, nagyobb 

vonalazású gyengén látók számára készült füzet , hangos könyvek stb.) 

• Az írásbeli feladatmegoldás és beszámoltatás helyettesítése szükség 

esetén szóbelivel 

 

Kiemelt feladatok 

 

Az alsó tagozaton 

 
o Az önállóság iránti igény fejlesztése elsősorban az önkiszolgálás, a mozgás és 

tájékozódás terén. 

o Az érdeklődés felkeltése a környezet, a látható, hallható, tapintható világ 
megismerése iránt a speciális segédeszközök használatával. 

o A működő érzékszervek fokozott kihasználása. 

o Az akarati tulajdonságok erősítése a látássérülés hátrányainak leküzdéséhez. 

o Az önbizalom, a pozitív énkép alapozása. 

o Felkészítés az ép látásúakkal való kapcsolatépítésre, a közösségbe való 

beilleszkedésre. 
o Az   egészségvédő viselkedés szokásainak kialakítása, a higiénés tevékenységek 

elsajátítása, a szem védelme. 

 

A felső tagozaton 

 
o Az önállóság további fejlesztése, illetve – a különböző fokú látásteljesítménnyel 

rendelkező tanulók esetében különösen – a látás kihasználását maximálisan segítő 
speciális optikai segédeszközök használata iránti igény kialakítása. 

o Az érdeklődés irányítása a látóképesség szempontjából reális pályaválasztási 
területek felé. 

o Az akarati tulajdonságok (céltudatosság, kitartás) kialakítása az önálló tanulás és a 
későbbi munkavégzés céljából. 

o Az önfejlesztés igényének kialakítása különösen az ismeretszerzés terén és az 
egyéni tehetség kibontakoztatásában. 

o Az önbizalom és az önkritika egyensúlyának megteremtése, reális énkép kialakítása. 

o Az egészségvédő magatartás szokásainak továbbfejlesztése, az egészséges 
életmód iránti igény kialakítása. 

o Az egyéni igényeknek megfelelő közvetlen környezet tudatos át-, illetve 
kialakításának ismerete. 

 

Fejlesztésük főbb elvei 

 

Az iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni 

fejlesztést igényel. Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a 

következőkre. A látássérült tanuló vegyen részt olyan egyéni fejlesztésekben, amelyre 

állapotából fakadóan szüksége van.. A látássérült tanulók optimális fejlődése érdekében 

megfogalmazódnak speciális elvárások és tennivalók (eszköz, segédeszköz, segédletek, 

differenciálás, az értékelés, minősítés, a követelmények egyénre szabott formái stb.). A 
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gyengénlátó  tanulók iskolai nevelésének- oktatásának is alapvető célja a felnőtt élet 

sikerességét megalapozó kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való 

felkészítés. A látássérült tanulóknak is szükségük van azokra az ismeretekre, képességekre, 

attitűdökre, melyek birtokában alkalmazkodni tudnak a változásokhoz. 

 

Műveltségi területek 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Az ismeretanyag elsajátításához rövidebb terjedelmű olvasmányok (kötelező olvasmányok) 

választása indokolt lehet, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális könyvek olvasása 

is megvalósítható. Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő követelmények 

meghatározásakor szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele. 

Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet a 

tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesít. Többlet idő 

biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak használatának 

megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, nagyító 

használatának begyakorlására. 

A gyengénlátó tanulók  ismeretelsajátításában elsődleges szerepe van a verbális 

kommunikációnak. Törekedni kell arra, hogy a bő szókincs mögött tényleges tartalom legyen. 

Azokon a területeken, amelyek csak vizuálisan érzékelhetők (pl. színek, fények, fényképek, 

festmények, távolság, monumentalitás érzékelése), a fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb 

kommunikációt sokoldalú megközelítéssel, érzékeltetéssel lehet kialakítani. 

A metakommunikáció használata (fej- és testtartás, a beszélő felé fordulás, távolságtartás, 

gesztus, mimika stb.) következetes nevelői ráhatással, különféle helyzetekben történő sok 

gyakoroltatással sajátítható el. 

Tudjon információt szerezni virtuális csatornákon keresztül: használja a látássérültek 

számára kifejlesztett speciális szoftvereket. 

 

Matematika 

 

o a számemlékezet fejlesztése, illetve a fejben történő műveletvégzés, a fejszámolás 
tempójának fokozatos erősítése, 

o a négy alapművelet írásban történő végzése helyett az abakusz nevű speciális 
számolóeszköz használata, 

o a logikus gondolkodást fejlesztő és a kombinatorikai feladatok minden témakörön 
belül nagyobb arányú szerepeltetése. 

o egyéb speciális matematikai eszközök használata, pl. adaptált körző; vonalzó, 
speciális koordinátatábla, 

A geometria-tanítás célja a praktikus ismeretek bővítése. A szerkesztés, mértani modellezés 

speciális eszközökkel történik ( mértani testek, speciális körzők, vonalzók, speciális rajztábla 

fóliával stb.). Módszertani szempontból a folyamatos tevékenykedtetés kap kiemelt szerepet. 

 

Ember és társadalom; Ember és természet; Földünk és környezetünk 

 

Cél, hogy a tanulók tájékozódni tudjanak a természeti és társadalmi környezetben, minél 

több közvetlen tapasztalatot, állandóan bővíthető ismeretet szerezzenek a természeti és 

társadalmi valóságról. A műveltségi területekhez kapcsolódó tantárgyak nyújtsanak sokoldalú 

lehetőséget a megfigyelőképesség, az emlékezet fejlesztéséhez, az információszerzés 

korlátozottsága következtében hiányos fogalmak tartalmi gazdagításához, a tapasztalati bázis 
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kiszélesítéséhez. Ezért fontos, hogy sok konkrét érzékeltetéssel tényleges fogalmak 

alakuljanak ki a tanulókban. A tapintásos ismereteken túl jelentős szerepet kapnak a hangok 

által közvetített információk, szemléltetések. Az etika keretében szerzett speciális ismeretek 

segítsék hozzá a gyengénlátó tanulókat látássérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják 

meg, hogyan élhetnek a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel. 

 

Művészetek 

 

E műveltségi terület esetében a fejlesztési feladatok módosítására van szükség: a tárgy- és 

környezetkultúrára koncentráltan, illetve a művészeti alkotásokra vonatkozóan a vizuális 

érzékelést kiegészítheti  a tapintással történő érzékelés. 

o A dráma és tánc a tanulók térbeni biztonságának, mozgásuk harmóniájának 
kialakításában, kapcsolatteremtő képességük, kommunikációjuk fejlesztésében 
kiemelt szerepet kap. 

o A vizuális kultúra keretében az alkotás elsősorban a síkban speciális módon 

készített ábrák elemzésével, értelmezésével, létrehozásával a többi szaktárgy (pl. 
geometria, földrajz, fizika, kémia) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók 

absztrakciós készségét, kézügyességét. Speciális eszközei: fólia, rajztábla, 
vonalhúzók, körzők, sablonok stb. Ugyancsak kiemelt jelentőségű a térbeli 

ábrázolás alkalmazása (modellek, agyagozás stb.) 

o Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei 

jelrendszer megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta 

szükséges.  

 

Testnevelés 

 

A rendszeres fizikai aktivitás a gyengénlátó tanulók nevelésében is kiemelt cél. A 

műveltségi területnek kiemelten kell szolgálnia az intenzív mozgás- és tájékozódásfejlesztést, 

a mozgásbiztonság kialakítását. Fontos, hogy a tanuló ismerkedjen meg a látássérültek 

sportolási lehetőségeivel (csörgőlabda, úszás stb.). 

 

Informatika 

 

A műveltségi terület anyaga kiegészül a gépírással, a speciális hangkijelzéssel ellátott 

számítógép megismerésével. Ezen eszközök használatával olyan alapismeretek, jártasságok 

birtokába juttatjuk a gyengénlátó gyermekeket, melyek segítik a látókkal való kapcsolat 

létesítését, a mindennapi életben adódó írásbeli ügyeik intézését. 

 

A hallássérült (nagyothalló) tanulók integrált oktatása 

 

A hallássérült tanulónál – a hallás csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi 

kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi szerkezetek értése és 

használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és 

a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív 

fejlesztést igényel, mert ennek szintje általában nem korrelál életkorával, hallásállapotával 

melytől pozitív és negatív irányú eltérés is lehet. 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, 

mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. Az integráltan tanuló hallássérült gyermek 

számára biztosítani kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai 
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habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot 

tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl. audiológiai gondozás). 

 

Kiemelt feladatok 

 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényei. A nagyothalló tanulók nyelvi szintje általában indokolja, hogy a bevezető szakasz 

hosszabb idősávban – teljesítésére két tanév javasolt – szerveződjön, de az iskola pedagógiai 

programja és a helyi tanterve alapján a későbbiekben is sor kerülhet egy évfolyam 

tananyagának egy tanévnél hosszabb időtartamban történő feldolgozására. 

Az enyhe fokban hallássérült tanulók nevelésében, oktatásában az életkori és iskolai 

szakaszokhoz rendelt követelményeket a fejleszthetőség sajátosságainak figyelembevételével 

szükséges érvényesíteni. A fejleszthetőség sajátos akadályát döntően a nyelvi fejlettségi, 

figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, magatartási állapot jelenti. A hallók azonos 

korosztályától egyedileg eltérő mértékben elmarad a szókincs, a nyelvi kifejező eszközöket 

kevésbé automatizáltan és árnyaltan használják. A hallássérüléssel közvetlenül összefüggenek 

az eltérések. A NAT elveit és lényegét nem érintő módosításoknak ezek a jelenségek képezik 

az alapját. Az egyéni sajátosságok figyelembevételével módosulhatnak a tantárgyi témakörök, 

tartalmak. 

 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata: 

o a beszédhallás folyamatos fejlesztése, 

o a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulás, 

o az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 

o a hallókészülék használatára szoktatás, 

o a hallásmaradvány kondicionálása, 

o a meglévő beszédállapot fenntartása (megőrzése) és fejlesztése, 

o a szájról olvasás készségének kiépítése, fejlesztése, 

o a módosult életvitel elfogadtatása, a harmonikus személyiség erősítése. 

 

Fejlesztésük főbb elvei 

 

Alsó tagozat előtt egy év alapozó időszak szerveződjön. Az alapozó szakasz idősávjában – 

a korai gondozás és a speciális óvodai nevelés eredményeire támaszkodva – a nyelvi 

kommunikációs készségek kialakítása, fejlesztése dominál. Ekkor a szókincs fejlesztését, a 

köznapi nyelv elemeinek elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, a nyelvi különbségek 

kezelését, valamint a nyelvi-szociális érintkezési formák kialakítását végezzük. Kisiskolás 

korukra elsajátítják és megközelítően olyan szinten birtokolják az alapvető kulturtechnikákat, 

hogy eszközként használhatják a további tudás megszerzésében. 

Legkésőbb az alsó tagozatos szakasz végére a nagyothalló tanulók nyelvi kommunikációs 

fejlettsége optimális esetben megközelítheti vagy elérheti az azonos korú halló tanulók 

fejlettségének alsó szintjét. 

A felső tagozatos szakaszra már kialakultnak tekinthető az egyéni beszédállapot. Erre 

támaszkodva általában megvalósítható: 

o a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az 
olvasás- írás eszköz szintű használata, 

o a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a köznapi 
nyelvhasználatban, árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák 
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tartalmának megfelelő fogalmak értő használata, 

o a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, a 
kommunikációs szándéknak megfelelő nyelvi formák megválasztása. 

 

Műveltségi területek 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 

Komplex nyelvi fejlesztésre van szükség, speciális feladatokkal, módszerekkel a nyelvi 

kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából. Tartalmába – az alsóbb 

évfolyamokon hangsúlyosabban – integrálódhat a közvetlen környezet társadalmi és 

természetismereti anyaga. A tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az irodalmi műveket. 

A műveltségi terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: 

a) Egyéni társalgás 

Ezeknek az óráknak a keretében zajlik az elsősorban köznapi témájú verbális 

kommunikáció, a nyelvi szerepváltás, a beszédértés (beszédhallás és szájról olvasás) és a 

gondolatok önálló, minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos fejlesztése. A fejlesztés 

az egyéni anyanyelvi nevelés keretei között történik speciális módszerek alkalmazásával. 

b) Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 

Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre 

tervezett fejlesztési programmal lehet kompenzálni, a hallásfigyelmet fejleszteni. Speciális 

tevékenykedtetés célozza a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek – 

mozgási, ritmus– fejlesztését. A dráma és tánc a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk 

harmóniájának kialakításában, ön és társismeretük kialakításában, kommunikációjuk 

fejlesztésében kiemelt szerepet kap. A fejlesztési program az egyéni adottságok 

figyelembevételével készül. Az elért teljesítmények az egyéni hallásveszteség és adottságok 

miatt nagy eltérést mutatnak, ezért közös követelményrendszerének meghatározása nem 

indokolt. 

 

Matematika 

 

A matematika eredményes oktatásának feltétele a fogalmi, gondolkodásbeli 

megalapozottság. Ennek további feltétele, hogy a nyelvi kommunikációs szint megfelelő 

alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához. A NAT-ban rögzített 

tananyaghoz képest a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 

differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 

Ember és társadalom 

 

A műveltségi terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a tér-idő viszonylatok kialakítása, 

a tájékozódási képesség, a történésekből, folyamatokból a tendenciák felismertetése. 

Segítséget nyújt a hallássérült embernek sajátos problémái miatti akadályozott helyzetében a 

társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához. 
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Ember a természetben. Földünk és környezetünk 

 

A beszédkommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott siket és 

hallássérült tanulókat lehetőség szerint gyakorlati tevékenykedtetéssel, multi szenzoros 

tapasztalatszerzéssel juttassa olyan alkalmazható ismeretek birtokába, melyek konvertálhatók 

a természeti környezet, a viszonylatok, összefüggések felismeréséhez.  

 

Informatika 

 

A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő 

akadályozottságuk következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés, 

feldolgozás és átadás legkorszerűbb technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására. 

Megkülönböztetett jelentősége van az írásos kommunikációban. Ezért a lehető legkorábbi 

életkortól kell tanítani a gyermekeket a számítógép helyes használatára. 

 

Testnevelés 

 

Speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, 

az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, testi fejlődési 

rendellenességeket, térbeli orientációs zavarokat. 

 

Művészetek 

Az önkifejezés, az információszerzés széles skálája teremthető meg e műveltségi terület 

tartalmain keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel 

bír a vizuális kultúra fejlesztése, a különböző manuális technikák megismertetése és sokoldalú 

művelése. A személyiség fejlesztésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása 

fontos az önkifejezés miatt. A tanulók teljesítménye e műveltségi terület egyes részterületein 

eléri, a halló társak produktumait. A vizuális kultúra keretében a többi szaktárgy (pl. földrajz, 

fizika) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós készségét. 

 

Az autizmus spektrum zavarban szenvedő (autisztikus) tanulók integrált oktatása 

Az autizmus spektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel 

veleszületett ártalmának, illetve a genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes 

hatásának következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy tovább – kezeletlenül maradt 

fejlődési zavar és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek 

növekedésével egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a 

felnőttkorba, így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. 

Az autizmus spektrum zavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és sajátos 

gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben 

nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a 

kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási 

képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös 

kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés képességének minőségi 

sérülése és az egyenetlen képességprofil. 
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Autizmus spektrum zavar minden értelmi szinten előfordul, ami azt jelenti, hogy jelen lehet 

átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett épp úgy, mint értelmi sérüléssel együtt járva. 

A fejlődési zavar átlagos, vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, 

áthatja a gyermeki fejlődést, megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés 

fejlődését, ezért sérülés-specifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek joga és szüksége 

van. 

Autizmusban a beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt 

nyelv. A központi probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a 

funkcionális, kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a 

nyelvhasználat színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd 

hasznának, hatalmának megértése, vagyis hiányozhat annak megértése, hogy mások érzéseit, 

gondolatait, tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges 

képesség hiányok egész életen át jellemzően megmaradnak, de a speciális intenzív terápiás és 

pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta 

elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott 

állapotokban csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző 

szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, 

körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a 

tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. 

Az autizmus spektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási 

szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen 

befolyásolják. 

 

Ezek lehetnek: 

– beszéd-, érzékszervi, mozgás- vagy egyéb fogyatékosság, 

– viselkedésproblémák (főleg, ha azok súlyosak, pl. agresszió, önbántalmazás). 

 

A tanulók szükségletei 

 

A tanulók szükségleteit típusos erősségeik és nehézségeik határozzák meg. Az autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a hagyományos tanítási módszerek és 

tervezés módosítása szempontjából – kiemelkedő jelentőségű tulajdonságai 
o A másik személy szándékának, érzéseinek, gondolatainak, 

szempontjainak (pl. az információátadás szándékának) meg nem értése, az önmagára 
vonatkoztatás hiánya.  

o A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel 
kapcsolatos öröm későbbi, direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső 
motiváltság gyengesége – gyakran teljes – hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy 
szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

o A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció 
mellett is, amelyet nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint 
pl. a hanghordozás. 

o A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, 
rugalmas alkalmazásának sérülése. 

o Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az 
önellátás vagy a mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség. 

o Hiányzó vagy korlátozott belátás, pl. saját tudásával, az ismeret 
forrásával, módjával, a szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

o A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 
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Fejlesztésük főbb elvei 

 

Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

 

- A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 

- Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

- Jó mechanikus memória. 

- Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő 

koncentráció, kitartás. 

- Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem 

szöveges számtan, földrajz, zene – viszonylag jó képességek. 

 

Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során 

 

- Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott 

ingerkeresésre utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.). 

- Figyelemzavar gyakorisága. 

- Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 

- Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

- Tér-idő értelmezés interiozációjának gyengesége, esetleg hiánya. 

- Analízis (sorrendiség)-szintézis műveleteinek problémája. 

- Ok-okozati összefüggések felismerésének problémája. 

- A lényegkiemelés, problémamegoldó gondolkodás deficitje. 

- Az általánosítás, a tanultak új helyzetben való alkalmazásának sérülése. 

- Felidézési problémák (pl. speciális szociális tartalmaknál és személyes élményeknél). 

- Ismert tananyagban váratlan nehézség felmerülése szociális elem bevezetésével 

vagy új körülmények közötti alkalmazás során. 

- A feladat céljának nem értése, reális jövőre irányultság hiánya. 

- A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) nehézsége. 

- A valóság téves értelmezése, felfogása. 

- Realitás és fantázia összetévesztése. 

- A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont 

kifejezések, többrészes utasítások esetén. Szó szerinti értelmezés. 

- Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége . 

- Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan 

a helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

- Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

- Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

A fenti problémák következménye, hogy a szociális-kommunikációs kontextusban zajló 

tanulás akadályozott, ezért az átható fejlődési zavarban szenvedő gyermekek számára a 

világról való megértés keretéül elsősorban nem a személyek közötti kapcsolatok szolgálnak. 
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Kiemelt feladatok 

 

- Az integrált gyermek szenved a számára túl nehéz helyzetben. 

- Különös figyelmet kell fordítani zavaró körülmények, a strukturálatlan idő, 

szünetek alkalmával jelentkező problémák elkerülésére, az elsajátított ismeretek 

mennyisége mellett azok lényegi, tartalmi megértésére, az önálló feladatvégzés 

tanítására. 

- A passzív, irányítható, szociális szabályokat nem értő autisztikus gyermek könnyen 

csúfolódás, bántalmazás, bűnbakképzés, befolyásolás áldozata lehet. Az aktív-

bizarr autisztikus tanuló, aki nem képes megfelelő alkalmazkodásra, tanáraitól és 

osztálytársaitól nagyobb toleranciára szorul. 

- Felső tagozatban fokozott jelentősége lehet az osztálytársak, az iskolatársak és a 

kisebb óraszámban tanító szakemberek felvilágosításának az autisztikus gyermeket 

segítő pozitív hozzáállás biztosítása érdekében. 

- A protetikus környezet kialakítása Az autista gyermekek fogyatékosságukból 

eredően korlátozottan képesek arra, hogy megtanuljanak térben, időben és szociális 

környezetben tájékozódni. Fejlesztésük során számolni kell azzal, hogy percepciós 

és szervezési készségeik sérültek, problémák vannak a nyelvi megértés terén, a 

sorrendiség felidézésében, saját viselkedésük megszervezésében, figyelmük 

összpontosításában, személyes emlékeik felidézésében, stb. Éppen ezért a 

környezet kaotikus, értelmezhetetlen és félelmetes lehet számukra. A fogyatékosság 

következményeit önállóan nem képesek kompenzálni, a kaotikusnak megélt 

környezethez nem tudnak alkalmazkodni. A protetikus környezet kialakításának 

célja a lehető legnagyobb fokú önállóság elérésének segítése speciális 

eszközrendszer használatával, amely elsősorban a vizuális információátadás 

módszerére támaszkodik. Az iskolai illetve ideálisan az otthoni és kollégiumi 

életben, a tanítás, fejlesztés teljes ideje alatt, távlatilag az egész életen át 

használandó, az összes tevékenység keretét adja. Szintje, tartalma, formája a tanuló 

fejlődését követve változik. 

- A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető 

legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: 

ennek alapja a szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának 

speciális módszerekkel történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

- A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése a 

fejlődési elmaradás, a másodlagos (pl. viselkedés-) problémák leküzdése 

érdekében. A sérült készségek kompenzálása különös jelentőségű a tanulási, 

szociális és munkahelyzetekbe való beilleszkedés és viselkedés elsajátításához. 

- Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális 

módszerek segítségével történő elsajátítása. 

- A jellegzetes gondolkodási nehézségek, rugalmatlanság miatt – a továbblépés előtt 

– külön kiemelt fejlesztési feladat az elsajátított ismeretek alkalmazásának, 

általánosításának tanítása, az ismeretek folyamatos használata a fenntartás 

biztosítására, valamint a változatos, probléma-megoldási módszerek tanítása. 

- A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész 

életen át megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése 

érdekében a felesleges információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek 

által spontán, ösztönösen elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az 

autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 
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A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, 

és e szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni. 

 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai szakaszai 

 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a 

rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a 

korai fejlesztésben és óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség 

lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az alsó szakasz (1–4. 

évfolyam) elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség. 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az 

egyes műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a 

kerettantervekben meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben 

egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek 

párhuzamos fejlesztése szükséges. 

Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális 

fejlesztésének általános vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni 

fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni. 

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra 

épülő szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló 

továbblépési lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és 

a szakszerű képzés intenzitásától. 

 

Első szakasz 

 

Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, 

de gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába. Fő célja a habilitáció. A gyermek formális 

és informális felmérésének) tapasztalataira alapozva, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid 

távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének 

kialakítása. Ennek érdekében: 

o a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 
o az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások 

lehetséges célirányos kompenzálása, 

o az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának 
megelőzése, illetve rendezése, 

o sérülés-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus, 
segédeszközökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának 
elsajátítása, adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása. 

 

Fejlesztési területek: 

 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

 

– Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

– Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív 

eszközzel történő kommunikáció használatának tanítása. 

– Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 
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– Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott 

nyelvet) használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi 

színterén. 

 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

 

– Alapvető készségek kialakítása (étkezés,  tisztálkodás, öltözködés). 

 

c) Kognitív fejlesztés 

 

– Elemi ismeretek, fogalmak. 

– Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

– Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

– Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, 

használati és taneszközök célszerű használata). 

– Általánosítás képességének fejlesztése. 

– Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

– Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

– Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

 

– Viselkedésproblémák megelőzése. 

– Alternatív viselkedések kialakítása. 

– Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

 

Második szakasz 

 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú 

nevelés- oktatás szakaszába. Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos 

aktivitásokban való minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli 

környezetben. 

 

Fejlesztési területek: 

– képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 
– a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán,

 funkcionális kommunikáció kiterjesztése, 

– kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 

– ismeretek bővítése 

– önellátás körének bővítése, 

– házimunka, 

– munkára nevelés megalapozása. 
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Harmadik szakasz 

 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával vagy a középfokú nevelés-oktatás 

szakaszával. Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság 

és munkavégző képesség elérésének megalapozása. 

 

Fejlesztési területek: 

 

– képességek szinten tartása, 

– tantárgyi ismeretek a NAT-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak 

adaptálásával, az egyén képességeinek megfelelően, 

– önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

– munkára nevelés, pályaorientáció. 

 

A mérésnél, értékelésnél és minősítésnél figyelembe veendő szempontok 

 

Az értékelés és minősítés közösségi megegyezésen alapuló, elvont szociális elvárásokat 

tartalmazó formája számukra nem motiváló és nem információértékű. Egyes tanulók esetében 

hiányozhat az a törekvés, hogy versenyezzenek kortársaikkal, vagy megfeleljenek a szülők, 

pedagógusok elvárásainak. Ezért rendkívül fontos, hogy megtaláljuk azt a motivációs bázist, 

mely a fent említettek helyett ösztönzésül hat a gyermekekre. 

Az érdemjegyek mellett, melyek elsősorban a tananyagban való előrehaladásról 

szolgálnak tájékoztatásul, fontos, hogy a tanuló konkrét, azonnali és folyamatos visszajelzést 

kapjon teljesítményéről, viselkedéséről. A visszajelzés lehetőleg pozitív tartalmú legyen, 

fogalmazódjon meg a tanuló számára, hogy miként lehetne sikeresebb. 

A konkrét tartalmú visszajelzésnek nagyon fontos szerepe van az autista gyermekek 

énképének és önismeretének fejlesztésében, hiszen gyakori probléma, hogy saját 

képességeikkel és ismereteikkel nincsenek tisztában, ilykor túlbecsülik lehetőségeiket. 

Fontos, hogy az autista tanuló kapjon meg minden lehetséges segítséget, hogy képes 

legyen teljesíteni, de az értékelés és minősítés legyen objektív. A mérés esetében például 

esetleg szükséges és érdemes lehetővé tenni, hogy a tanuló írásban számolhasson  be 

tudásáról, mert a szóbeli felelet nagyon nehéz számára. Gyakori jelenség, hogy a tanuló 

nagyon precízen ad számot tudásáról, de a lényeges információk kiemelésére képtelen, az 

elvont, főleg szociális vonatkozású fogalmak pontos tartalmát nem érti, a közbevetett 

kérdésektől megzavarodik. Ebben az esetben valószínűleg megtévesztjük a szülőt és a tanulót, 

ha a minősítésnél ezt nem vesszük tekintetbe, hiszen a mechanikusan elsajátított ismereteket 

nem lesz képes alkalmazni a hétköznapi életben. 

A magatartás és szorgalom esetében érdemes megfontolni, hogy autizmus diagnózis 

esetén a tanulók kapjanak felmentést a minősítés alól, hiszen az autizmusban éppen azok a 

képességek sérülnek, amelyeket a minősítés során figyelembe kell venni. 

 

Beszédfogyatékos tanulók integrált oktatása 

 

Beszédfogyatékos az a tanuló, aki a receptív és/vagy expresszív beszéd/nyelvi rendszer 

szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai 

képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus 

fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. A tanítás-

tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és értékelési 

eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen tehetségesnek 
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bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a pályaorientáció 

folyamatát is. 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de 

azok fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

Elsődleges: 

 

- a beszédre irányuló figyelem fejlesztése, 

- a mozgások speciális fejlesztése, 

- az aktív és a passzív szókincs bővítése, 

- a beszédészlelés és megértés fejlesztése, 

- a prognosztizálható olvasás-/írászavar megelőzése. 

 

Kiemelt feladatok 

A fenti fejlesztési feladatok megvalósítása során a beszédfogyatékos tanulók 

esetlegesen felmerülő szövegértési problémái, absztrahálási, lényeg-kiemelési nehézségei 

jelentenek nehézséget. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott 

szövegekkel segítheti a pedagógus a tanulók munkáját. Fontos, hogy az alapfogalmak 

megértését, memorizálását egyénre szabott módszerek támogassák. Fontos a kifejezőkészség 

állandó fejlesztése és a kommunikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre 

az interperszonális készségek fejlesztése, a szociális érzékenység kialakítása, az 

együttműködésre való képesség fejlesztése, a különféle konfliktuskezelési eljárások 

elsajátítása. A beszédfogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motivációk kialakítása, 

az egyéni tanulási stratégiák feltárása. Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási 

programok tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos 

tanulók esetében kiemelt szerepe van. 

 

Fejlesztésük főbb elvei 

Kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 

o a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az 
írott nyelv területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett 
területeket 

o az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, 
megerősítése, beszédtudatosság kialakítása 

o a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv 
területén, elősegítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az 
azokkal való továbbdolgozás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

o a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv 
különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz  
juttató oktatás 

o a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a 
bemenetnél (beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a 
feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 
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o a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság 

sajátosságainak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 
o számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 
o a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális 

viszony kialakításával 

o a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 
kommunikációjában 

o a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása 
a gyermekek kommunikációjában 

 
A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a 

könyvtári ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló 

ismeretszerzést, az információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott 

módszerekkel, a mindennapi életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális 

modellezésével segíthetjük. A szövegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos 

szerephez kell jutnia a gondolkodási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a 

fogalmi gondolkodás terén. 

 

Műveltségi területek 

Magyar nyelv és irodalom 

 

A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt 

a sérülés jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. 

o olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a 
hangoztató- elemző, szótagoló olvasástanítási módszer ajánlott; 

o a súlyos beszédfogyatékos tanulók anyanyelvi fejlesztésében hosszabb 
begyakorlási, érési szakaszok tervezendők; 

o  az anyanyelvi fejlesztés, gondozás a nevelés minden színterén és helyzetében, 
az oktatás teljes időtartama alatt központi szerepet játszik. 

 

Művészetek. Testnevelés és sport 

 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri 

orientáció, mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. A dráma 

és a tánc kiemelt szerepet kap a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 

 

Idegen nyelvek 

 

A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az 

írásbeliség, diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek – elsőbbségét szükséges 

biztosítani. 
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Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók integrált oktatása (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, hiperaktivitás és figyelemzavar) 

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik 

az iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-

szociális képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása 

miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai 

megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

 

A többségi, átlagos övezetbe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő 

teljesítmény és viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének 

következtében alakulnak ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok 

diszharmonikus szerveződéséből eredő együtt járást. Minthogy gyakran élnek át 

kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások iránti közömbösség, elutasítás, illetve 

önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési problémák alakulhatnak ki. Az iskolai 

oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő számonkérési, 

értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – az egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

 

A tanulási kudarc összetett jelenség. Az okok egyik csoportja a tanuláshoz szükséges 

részképességek éretlen működése, az okok második csoportja a gyermek pszichés 

adottságaiban, vagy szociokulturális környezetében keresendő. A két ok csoport a 

gyakorlatban sokszor összefonódik, egymásra épül. 

 

Kulcsfontosságú az alulszocializált, nevelési hiányossággal belépő, az iskolai 

kudarcból fakadó másodlagos magatartászavarok kezelése is. Az utóbbi években egyre több a 

tanulási kudarcnak kitett gyerek. A megoldás a korai felismerés és a sokoldalú megsegítés, 

melyre intézményünk a következő tervet dolgozta ki: 

 

 A tanítók és a fejlesztőpedagógusok közösen tárják fel az okokat, hogy a 

megsegítés minél egyénre szabottabb lehessen. 

 A fejlesztő pedagógus egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat tart a tanulási 
nehézséget mutató tanulóknak. 

 A felmérés folyamata folytatódik az első osztály megkezdésekor, illetve második 

osztályban az írás-olvasás vizsgálatával. (Ezeket az értékelő, fejlesztő, támogató 

állapotfelméréseket a fejlesztő pedagógusok/gyógypedagógusok, logopédus és az 

osztálytanítók végzik.) 

 A vizsgálatok eredményeit figyelembe véve a tanulók szakszerű, fejlesztő 

pedagógus által kidolgozott terv szerint részesülnek felzárkóztatásban. 

 A tantárgyi felzárkóztatásra szorulókat a tanítók és a szaktanárok korrepetálással is 

segítik. 

 Tanulószoba a felső tagozatosoknak. 

 Tudatos tanulásirányítás a napköziben, a „tanulás tanításának” elemei. 

 Egységes, megfontolt nevelői magatartás, személyes odafordulás, a tanulók énképét 

erősítő pozitív pedagógusi visszajelzés. 

 Szocializáció segítése. 
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 Az iskolapszichológus egyéni és csoportos terápiás foglalkozásai. 

 Differenciált és fejlesztő módszerek és feladatok alkalmazása 

csoportfoglalkozásokon és a tanórákon. Minél több érzékszervre ható, változatos 
tanulási módok, különös tekintettel a tevékenykedtetésen alapuló tanulásra. 

 A Meixner-féle diszlexia prevenciós és reedukációs olvasás tanítási módszer 
eddiginél szélesebb megismertetése a tanítók továbbképzésével. 

 Kompetencia alapú nevelés-oktatás során az alapképességeket és készségeket, 
valamint a kulcskompetenciákat fejlesztjük. 

 Állandó konzultáció a fejlesztőpedagógusok a tanítók és a szaktanárok között a 
gyermekek képességeit és fejlesztését érintő kérdésekről. 

 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

 

A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív 

fejlesztése, az olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület 

fejlesztési feladatai között kap kiemelt szerepet. Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás 

auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. A Művészetek műveltségi területen belül a 

komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és vizuális észlelés 

fejlesztésének kiemelt szerepe van. A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési 

feladatainak megvalósítása során szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és 

vagy gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika 

területén a kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes 

fejlesztést. Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a 

figyelemzavar, indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe 

helyezése. 

 

Diszlexia 

 

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, 

amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

 

Jellemzői: 

 

Általában differenciálatlan az aktív szókincs, és gyenge a verbális emlékezet. Vizuális 

emlékezetük gyakran erősebb A tanuló az új szavakat nehezen jegyzi meg, megmásítja, 

torzítja, jó értelmi képesség esetén új szót alkot helyette, vagy körülírja a fogalmat. Az 

olvasás tanulása során nehezen alakul ki a hang-betű kapcsolat, gyakori és makacs 

betűtévesztések fordulnak elő, a sorrendben átvetések tapasztalhatók, a hosszabb szavak 

áttekintése rendkívül nehéz. Hibás kombinációk, felületes akusztikus képzetek előhívása 

észlelhető. Nehéz a figyelem megosztása, lassú az olvasási tempó, gyenge a szövegértés. A 

súlyos olvasás- írászavar irreverzibilis, maradványtünetei a közép-és felsőfokú oktatásban 

illetve a felnőttkorban is feltűnnek és fennmaradnak. 
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A fejlesztés célja: 

 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

b) a rövid távú emlékezet, 

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

d) a testséma biztonságának kialakítása, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-

szintetizáló módszerrel, 

f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

 

 

Diszgráfia 

 

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

 

Jellemzői: 

 

Diszgráfia esetén az írómozgásokban, azok kivitelezésében jellemző a rossz kéztartás, 

az íróeszköz helytelen fogása, a görcsösség. Más tananyagokban való előrehaladáshoz 

viszonyítva nagyon lassú az írás megtanulásának folyamata. Az írómozgás az egyenetlen, 

ritmus a és lendülete töredezett lesz, az optimális mozgássor csak nagyon lassan valósul meg, 

ezért fáradékonyabbak a diszgráfiás tanulók. 

 

– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések, 

– rossz csukló, a-kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

– kialakulatlan kézdominancia, 

– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk 

közé, 

– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 
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A fejlesztés célja: 

 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a 

kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas 

kapcsolatok létesítésének céljára. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

o mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

o testséma biztonságának kialakítása, 

o a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

o az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása 

(ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés), 

o a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

o sikertudat kialakítása. 

 

Diszkalkulia 

 

A számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, 

grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége. A diszkalkuliás tanulóknál általában valamilyen 

idegrendszeri sérülés következtében zavart az érzékelés-észlelés folyamata. Nehezítetté válik 

a szimbólumok felismerése és tartalmaiknak azonosítása, akadályozott a fogalmak 

kialakulása, sérülnek a fogalmakkal végzett gondolkozási műveletek, a sor és szabályalkotás, 

a tér és síkbeli viszonyok érzékelése, illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. Éppen 

ezért hiányzik matematikai érdeklődésük, kialakulatlan a mechanikus számolási képességük. 

Ezeket a hiányokat pótolják a térbeli orientáció és az egyensúly fejlesztéséhez, az irányérzék 

javításához szolgáló különböző eszközök, az  eszközhasználat előtérbe helyezése. 

 

Jellemzői: 

 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás 

zavara, 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

– helyi érték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei, 

– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

– számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei, 

– mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége, 

– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák, 

– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, 
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– gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény 

különbsége, 

– figyelemzavar. 

 

A fejlesztés célja: 

 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a 

tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő és a diagnózisában lefektetett mindenkori 

állapotának megfeleleő  matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai 

kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás 

elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az 

olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és 

nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. A diszkalkuliás tanulóknál 

általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a matematikai nyelv 

használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

 

A fejlesztés feladatai: 

 

a) számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

b) Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a 

képi, vizuális megerősítés, 

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

j) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

 

A diszkalkuliás tanulóknál általában valamilyen idegrendszeri sérülés következtében 

zavart az érzékelés-észlelés folyamata. Nehezítetté válik a szimbólumok felismerése és 

tartalmaiknak azonosítása, akadályozott a fogalmak kialakulása, sérülnek a fogalmakkal 

végzett gondolkozási műveletek, a sor és szabályalkotás, a tér és síkbeli viszonyok érzékelése, 

illetve zavart szenved az emlékezet és a figyelem. Éppen ezért hiányzik matematikai 

érdeklődésük, kialakulatlan a mechanikus számolási képességük. Ezeket a hiányokat pótolják 

a térbeli orientáció és az egyensúly fejlesztéséhez, az irányérzék javításához szolgáló 

különböző eszközökkel, javítják eszközhasználattal. Indokolt esetben, a szakértői bizottság 

javaslatára élnek az értékelés alóli felmentés lehetőségeivel. 
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Hiperaktivitás és figyelemzavar 

 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a különös bánásmódot 

igénylő tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával 

küzdenek. A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus 

folyamat eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

 

Jellemzői 

 

o szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani, 

o komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni, 
o az impulzivitás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh, 

haragreakciók, 

o motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.), 

o megkezdett tevékenység befejezetlensége, 

o ingersorozatok hibás kivitelezése, 

o tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban), 

o én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek. 

 

A fejlesztés célja 

 

o a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése. 

o team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés, 

o speciális figyelem-tréning, 

o a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése, 

o fokozott egyéni bánásmód, 

o az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése, 

o feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése, 

o motiválás, sikerélmény biztosítása. 

 
A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok 

zavarainak következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi 

kontroll, ön,- vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás 

gyengeségében az alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a 

metakogníció eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartás jellemzőkben 

hasonlóság figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen 

idegrendszer működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom 

húzódik meg. 

 

A fejlesztés feladata 

 

o a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a 
szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly 
megteremtése. 
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A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével 

történik.  

 

Eszközei lehetnek: 

 Kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

 Pszichoterápia, 

 A figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

 A mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez 

igazított idői keretek rendszeres alkalmazása, 

 Önértékelési képesség fejlesztése, 

 Sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

 Együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

 A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 Alapvető a gyermek elfogadása, jól szervezett környezet 

 Egyszerű szabályrendszer 

 Előre ültetjük, minél kevesebb inger érje(ajtó, ablak mellé ne üljön!) 

 Ülhet Bobath labdán a tanórán. 

 Egyezményes jelek, piktogramok használata a tábla szélén 

 Többcsatornás ismeretközlés 

 Mozgásos feladatokkal pl. táblatörlés megbízni 

 Ugrálás módszere, egy vagy néhány feladat megoldás után talajra ragasztott 

vonalak között vagy trambulinon ugráljon. 

 Tananyag papírcsíkos feldolgozása segítheti a figyelemösszpontosítást. 

 Rövid, egyértelmű utasítások szemkontaktus felvételével 

 Az elvárt viselkedés egyértelmű megfogalmazása 

 Utasítások részekre bontása, megértésük ellenőrzése 

 Rutin kialakítása 

 Munka megtervezése együtt, tér és időkeretek kialakítása 

 Részfeladatok elvégzése esetén megerősítés 

 Kevesebb házi feladat 

 Írásos feladat külalakjának másodlagos szerepe 

 Saját tempójához igazodó számonkérés 

 Pozitív tulajdonságokra, értékekre, érdeklődésre építés 

 

 

 

 


